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3200 Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски” 68;
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ПРОТОКОЛ № 12 / 30.06.2016 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 170
ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2015 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-63/18.05.2016 г., чл.
140 от Закона за публичните финанси и чл. 57 от Наредба № 10 / 2013 г. 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, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА и при мотиви,
подробно изложени в обяснителна записка,
Р Е Ш И:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г., както следва:
1.1. Приходи
2 760 696 лв.
Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2,2а
1.2. Разходи
10 692 556 лв.
Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3, 3а, 3б
1.3.Трансфери
6 794 948 лв.
Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, 1а
1.4. Дефицит/излишък
- 1 136 912 лв.
1.5. Финансиране
1 136 912 лв.
2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина по агрегирани
бюджетни показатели съгл. Приложение № 5.
3. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 16 341 009 лв.
Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4
4. Приема отчета на сметките за средства от ЕС съгласно Приложение № 6а, 6б, 6в и 6г.
Приложения:
1. Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2015 г. на Община Бяла Слатина и приложения от № 1 до № 6
към нея.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
1

РЕШЕНИЕ № 171
ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г. на Община Бяла Слатина и на
МБАЛ Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-62 / 18.05.2016 г. и чл. 9 от Закона за
общинския дълг, във връзка с чл. 18 от Закона за общинския дълг, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,
раздел VІІІ „Общински дълг” 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 и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г. на Община Бяла Слатина
2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г. на МБАЛ Бяла Слатина
3. В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинския дълг, задължава кмета в 30-дневен срок от
приемането му да представи в Министерство на финансите и Сметна палата Годишния отчет за
състоянието на общинския дълг и Решението на Общински съвет за приемането му.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 172
ОТНОСНО: Изменения. и допълнения на чл. 22 от Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла
Слатина.
Мотиви: Постъпили са запитвания от детските заведения на територията на община Бяла
Слатина, касаещи тълкуване на чл. 22 от Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла
Слатина. Предлаганите промени и допълнения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина са в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство, не са
свързани с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината и не изискват
ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-74 / 20.06.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2 от ЗНП, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ППЗНП, чл. 21, ал. 1, т. 7
и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
Изменя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Бяла Слатина, както следва:
1. Чл. 22, ал. 6, т. 2 от Наредбата придобива следния вид:
„деца на самотен родител, с баща неизвестен, доказано с копие от удостоверение за раждане;”
2. Към чл. 22, ал. 10 от Наредбата се добавя второ изречение и тя придобива следния вид:
2

“Родителят / настойникът има право да ползва само един вид преференция, съгласно ал. 5, 6, 7 и 8,
за всички деца, посещаващи детско заведение.”
3. Създава нова ал. 16 към чл. 22 на Наредбата със следния текст:
“Родителите (настойниците) и ръководителите на ЦНСТ за децата, настанени в тях, не заплащат
такса за ползване на детски ясли и детски градини по чл. 22, ал. 1 за периода, в който детското
заведение не работи поради аварии, ремонти, карантина и други обективни причини, при условие, че
периодът, в който детското заведение не работи е повече от 15 работни дни в месеца. Периодите,
през които детското заведение не работи, се регламентират със заповед на директора на детското
заведение след предварително съгласуване с Кмета на Общината, въз основа на мотивирано искане
за нефункциониране на детското заведение. Филиалите на детските заведения се разглеждат като
самостоятелни звена при прилагането на настоящата алиния.”
4. Настоящите промени и допълнения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина влизат в сила от 01.07.2016 г.
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящето решение.
_____________________________________
Кворум: 20
Резултат: 18 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

РЕШЕНИЕ № 173
ОТНОСНО: Оптимизиране на мрежата от целодневни детски градини и обединени детски заведения
на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви: Предлаганата промяна, се състои в преминаването на детски градини на административно и
финансово управление към други общински детски заведения, което ще допринесе за избягването на
неефективния разход, произлизащ от самостоятелното им обслужване. С промяната ще се постигне
освобождаване на допълнителен финансов ресурс за подобряване качеството на предлаганата услуга,
както и дисциплина в управлението на образователната система.
Община Бяла Слатина реализира държавната образователна политика като гарантира равен
достъп до качествено образование на всяко дете, независимо от неговото местоживеене, произход,
социално положение и здравословно състояние.
Равният достъп до учебно-възпитателен процес, недопускане на социалното изключване и
осигуряването на правото на децата на предучилищна подготовка, по най-добрия начин са в пряка
връзка с политиката за оптимизация на мрежата от детски заведения, като се осигурява възможност на
всяко дете да получи съизмеримо по качество образование и възпитание. С оглед стабилизирането на
финансовото състояние и поетапно изравняване на условията в детските заведения се налага да бъдат
взети мерки за оптимизация.
Законът за народната просвета и правилникът за неговото прилагане дават правомощия на
местните власти да откриват, преобразуват или закриват детски градини.
Демографските промени в общината водят до невъзможност за съществуване на сегашната
мрежа от детски градини в този им вид и съществуването й при тези условия ще доведе до
извършване на неефективни разходи, което ще породи редица финансови затруднения за тези
институции.
По данни на ЕСГРАОН, броят на родените деца в община Бяла Слатина и
разпределението им по местоживеене е както следва:
община
град
Постоянен
Настоящ
Постоянен
Настоящ
адрес
адрес
адрес
адрес
Деца, родени 2014 г.
245
241
97
98
Деца, родени 2013 г.
234
236
125
114
Деца, родени 2012 г.
234
227
103
97
Деца, родени 2011 г.
258
254
127
126
Деца, родени 2010 г.
256
254
134
128
3

Деца, родени 2009 г.
Деца, родени 2008 г.

293
301

Оптимизирането на образователната система е немислимо без сериозен анализ на действащите
в момента детски заведения в общината.
През учебната 2015 / 2016 г. на територията на Община Бяла Слатина функционират четири
Целодневни детски градини и две Обединени детски заведения. В гр. Бяла Слатина са разположени:
ЦДГ „Детелина“, с филиал с. Търнак;
ЦДГ “Радост“, с филиал с. Бърдарски геран;
ЦДГ “Незабравка“, с филиали в с. Соколаре и с. Тлачене /открит през 2012 г./;
ОДЗ “Слънчице“, с филиал с. Попица.
Извън общинския център са разположени ОДЗ “В. Н. Ташевска“ с. Търнава, с филиали в с.
Галиче и с. Алтимир и ЦДГ “Червена шапчица“ с. Габаре, с филиал с. Бъркачево. До 2012 г. към ЦДГ
“Червена шапчица“ с. Габаре съществува още един филиал с една група в с. Враняк, който е закрит
поради демографски промени, а именно намаляване броя на децата под установения минимум.
Общият брой групи в детските заведения е 36, като от тях 12 са целодневни подготвителни за
училище групи и 8 са смесени подготвителни целодневни групи.
Броят на записаните деца във всички детски градини към 01.12.2015 г. е 798. Разпределението
на децата по градини може да се илюстрира със следната таблица:

ЦДГ/ОДЗ

Брой 5 г.

Брой 6 г.

Брой деца в
яслена група

ОДЗ “Слънчице“
ЦДГ “Незабравка“
ЦДГ “Радост“
ЦДГ „Детелина“
ЦДГ “Червена
шапчица“ с. Габаре
ОДЗ “В. Н. Ташевска“
с. Търнава
ОБЩО:

36
37
28
50

44
43
28
35

20
-

Брой деца на
ресурсно
подпомагане
2
1

24

17

-

-

88

44

44

12

1

165

Общ брой
записани деца
150
148
97
150

798

В детските заведения работят 154,5 души, от които 74 бр. педагогически персонал и 80,5
непедагогически персонал.
За сравнение, към 01.12.2014 г. броят на децата записани в ЦДГ И ОДЗ в община Бяла Слатина
е 882. т.е. записаните деца са намалели с 84 . Към 01.12.2013 г. броят на записаните деца в
детските градини е 874.
Следващата таблица илюстрира по-пълно и точно действителното състояние на посещаемостта
по месеци в детските градини спрямо списъчния състав към началото на учебните години- 2015 /
2016 г., 2014 / 2015 г. и 2014 / 2015 г. :

1

ЦДГ "Радост" гр. Бяла Слатина

5

86

66

65

69

72

62

60

65

66

Средно дневен брой
деца м.05.2016г.

№

Средно дневен брой
деца м.11.2015г.
Средно дневен брой
деца м.12.2015г.
Средно дневен брой
деца м.01.2016г.
Средно дневен брой
деца м.02.2016г.
Средно дневен брой
деца м.03.2016г.
Средно дневен брой
деца м.04.2016г.

Наименование на детското
заведение

брой групи
Брой записани деца
към м.09.2015г.
Средно дневен брой
деца м.09.2015г.
Средно дневен брой
деца м.10.2015г.

учебна 2015 / 2016г.

70
4

1.1 филиал с.Б.геран
2 ЦДГ "Детелина" гр. Б. Слатина
2.1 филиал с. Търнак
ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла
3 Слатина
3.1 филиал с. Тлачене
3.2 филиал с. Соколаре
4 ЦДГ "Ч. шапчица" с. Габаре
4.1 филиал с. Бъркачево
ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла
5 Слатина
5.1 филиал с. Попица
6 ОДЗ "В. Ташевска" с. Търнава
6.1 филиал с. Алтимир
6.2 филиал с. Галиче

6

12
98
52

10
83
29

10
84
28

10
81
32

10
77
31

9
71
22

10
76
25

12
82
31

11
81
29

9
80
25

6

103

67

71

56

65

36

59

66

62

61

20
30
48
41

12
23
31
30

12
20
40
31

12
16
42
29

12
21
42
27

11
14
22
17

11
13
37
26

14
18
38
29

14
14
38
26

13
13
35
24

113

28

59

61

59

53

56

43

54

44

47 24
9 79 43
38 18
57 39
36 824 503

30
43
21
39
553

27
45
25
42
547

27 30
44 27
24 23
41 26
552 423

34
41
25
41
514

29
39
24
32
522

32
43
24
35
529

30
36
20
33
493

4
6

1 ЦДГ "Радост" гр. Бяла Слатина
1.1 филиал с. Бърдарски геран

5

ЦДГ "Детелина" гр. Б.Слатина

6

2

2.1 филиал с. Търнак
ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла
3 Слатина
3.1 филиал с. Тлачене
3.2 филиал с. Соколаре
4 ЦДГ "Ч. шапчица" с. Габаре
4.1 филиал с. Бъркачево
ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла
5 Слатина
5.1 филиал с. Попица
6 ОДЗ "В. Ташевска" с. Търнава
6.1 филиал с. Алтимир
6.2 филиал с. Галиче

Средно дневен брой
деца м.05.2015г.

№

Средно дневен брой
деца м.11.2014г.
Средно дневен брой
деца м.12.2014г.
Средно дневен брой
деца м.01.2015г.
Средно дневен брой
деца м.02.2015г.
Средно дневен брой
деца м.03.2015г.
Средно дневен брой
деца м.04.2015г.

Наименование на детското
заведение

брой групи
Брой записани деца
към м.09.2015г.
Средно дневен брой
деца м.09.2014г.
Средно дневен брой
деца м.10.2014г.

Учебна 2014 / 2015 г.

99

80

81

72

67

74

71

72

75

79

13

9

8

11

10

9

7

11

11

13

106

90

84

86

69

79

73

89

85

95

57

33

33

34

34

27

24

37

37

37

109

71

75

73

68

67

62

72

79

79

16
28
49
48

13
21
33
27

12
19
32
30

11
19
32
30

10
21
36
33

10
19
33
30

10
14
35
28

11
21
40
30

13
21
43
29

13
17
43
29

115

54

64

62

63

54

49

65

72

66

51 29 25,2 31,2 26 21
8 90 43
50
54
53 36
34 24
24
26
26 19
63 43
41
38
35 30
35 878 570 578,2 579,2 551 508

25
47
22
29
496

26 28,3
54
56
25
25
37
36
590 610,3

6

4
6

36
58
26
32
623

учебна 2013/2014г.
5

108

67

82

81

85

19
27
55
43

15
19
45
31

12
21
40
32

14
18
39
29

16
18
40
27

5
5.1
6
6.1
6.2

99

39

72

76

76

49 19
8 78 41
35 18
47 31
35 841 526

36
54
25
38
632

31
53
27
35
602

38.5
55
25
39
582

6
6

4
6

Средно дневен брой
деца м.05.2014г.

69
8
82
42

Средно дневен брой
деца м.04.2014г.

76
5
78
40

Средно дневен брой
деца м.03.2014г.

86
7
88
39

5

Средно дневен брой
деца м.02.2014г.

Средно дневен брой
деца м.11.2013г.

3
3.1
3.2
4
4.1

ЦДГ "Радост" гр. Бяла Слатина
филиал с. Бърдарски геран
ЦДГ "Детелина" гр. Б. Слатина
филиал с. Търнак
ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла
Слатина
филиал с. Тлачене
филиал с. Соколаре
ЦДГ "Ч. шапчица" с. Габаре
филиал с. Бъркачево
ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла
Слатина
филиал с. Попица
ОДЗ "В.Ташевска" с. Търнава
филиал с. Алтимир
филиал с. Галиче

Средно дневен брой
деца м.12.2013г.
Средно дневен брой
деца м.01.2014г.

Средно дневен брой
деца м.10.2013г.

83
9
77
32

№
1
1.1
2
2.1

Брой записани деца
към м.09.2015г.
Средно дневен брой
деца м.09.2013г.

106
12
104
59

брой групи

Наименование на детското
заведение

-

70
6
73
37

79
9
82
42

80
9
83
40

79
9
87
40

78

89

91

87

-

12
17
32
28

13
20
41
32

15
20
40
34

15
17
38
31,5

69

77

78

74

34.5 38
46
46
22
23
31
32
555,5 623

36
54
24
31
635

34
55
17
29
612,5

-

ЗА БРОЙ ЗАПИСАНИ ДЕЦА ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ

ЦДГ "Радост" гр.Бяла Слатина
филиал с.Б.геран
ЦДГ "Детелина" гр.Б.Слатина
филиал с.Търнак
ЦДГ "Незабравка" гр.Бяла Слатина
филиал с.Тлачене
филиал с.Соколаре
ЦДГ"Ч.шапчица" с.Габаре
филиал с.Бъркачево
ОДЗ "Слънчице" гр.Бяла Слатина
филиал с.Попица
ОДЗ"В.Ташевска"с. Търнава
филиал с.Алтимир
филиал с.Галиче

Брой записани
деца към
м.09.2015г.

брой групи

брой групи

уч.2014/2015г. уч.2015/2016г.
Брой записани
деца към
м.09.2014г.

№
1
1,1
2
2,1
3
3,1
3,2
4
4,1
5
5,1
6
6,1
6,2

Брой записани
деца към
м.09.2013г.

Наименование на детското заведение

уч.2013/2014г.
брой групи

УЧЕБНА ГОДИНА

5

106
5
99
5
86
12
13
12
6
104
6
106
6
98
59
57
52
6
108
6
109
6
103
19
16
20
27
28
30
4
55
4
49
4
48
43
48
41
6
99
6
115
6
113
49
51
47
8
78
8
90
9
79
35
34
38
47
63
57
35
841
35
878
36
824
При направена съпоставка става ясно, че докато през учебната 2013 / 2014 г., в ОДЗ “Слънчице“
6

-основна сграда посещават помесечно повече от 50% от децата от списъчния състав, то през
следващите две учебни години се наблюдава намаляваща тенденция по отношение на този показател през учебната 2014 / 2015 г. посещават малко над 50% от списъчния състав, а през текущата учебна
година - през месеците октомври, ноември и декември са посещавали детската градина повече от 50%
от децата, през останалите месеци посещаемостта е под 50 % и е трайно ниска в сравнение с броя
записани деца по списък - образец № 2.
Посещаемостта във филиала на детското заведение в с. Попица също бележи трайно ниски
стойности - около 50% или малко над 50% спрямо списъчния състав към началото на учебната година
съгласно списък - образец № 2.
За сравнение съотношението между показателите „списъчен състав“ и „брой деца посещавали
за месеца“, ЦДГ “Радост“ бележи резултати изцяло над 50%, като за отделни месеци достигат и до
80% - 81% посещаемост спрямо броя на записаните деца.
Работният режим на детските градини за настоящата учебна година се илюстрира с
приложението по-долу. От него е видно, че поради различни причини се налага някои от детските
градини да не работят с пълен капацитет, като например:
През месец май 2016 г. ОДЗ „Слънчице“ не работи на пълен капацитет в повечето от дните, а
със сборни групи поради ниска посещаемост - на 05.05.2016г. включително работи с една сборна, една
ПУГ и една яслена група в основната сграда. На 14.05 основната сграда работи с една сборна и една
яслена група, а филиалът - с една сборна група, от 20.05 до 31.05 основната сграда работи с една
сборна, една подготвителна и една яслена група.
Новата сграда на ОДЗ “Слънчице“ е открита през 1970 г. През годините, поради промени в
демографската структура на общината, броят на децата в обединеното детско заведение постепенно
намалява. Съгласно данните по Списък - образец № 2, кампания декември 2015 г., в ОДЗ “Слънчице“
се обучават и възпитават 102 деца в основната сграда в гр. Бяла Слатина и 48 деца във филиала в с.
Попица, разпределени по групи, както следва:
Групи:

ОДЗ „Слънчице“ гр.
Бяла Слатина
Филиал с. Попица

Яслена
група

Първа
група

20

25

Втора
смесена
група

Общ брой

Трета
смесена
група

ПУГ

28

29

102

24
24
48
ОБЩО:
20
25
24
28
53
150
В сравнение с предходната учебна година, към 01.12.2014 г. в ОДЗ “Слънчице“ са записани
общо 117 в гр. Бяла Слатина и 52 във филиала в с. Попица.
Средно-месечната посещаемост на ОДЗ „Слънчице“ гр. Бяла Слатина, с филиал с.
Попица през 2015 г. и 2014 г. е както следва:

септември

октомври

ноември

декември

Средна
12,5
12,33 15,17 16,72 17 x x
посещаемост
2014г.
Средна
16.08 17.25 19.17 19
18 x x
посещаемост
Съгласно данните по Списък - образец № 2, кампания
обучават и възпитават 86 деца в основната сграда в гр. Бяла
Бърдарски геран, разпределени по групи, както следва:

x

8,67

14,83

14,67

14,33

x

13,83 14,87

15,53

14,83

август

юли

юни

май

април

март

февруари

2015г.

месец
януари

година

декември 2015 г. в ЦДГ “Радост“ се
Слатина и 11 деца във филиала в с.
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Групи:

Първа Втора Трета ПУГ/смесена за
Общ брой
група група група
филиала
ЦДГ „Радост“ гр. Бяла Слатина
18
18
25
25
86
Филиал с. Бърдарски геран
11
11
ОБЩО:
18
18
25
97
Средно-месечната посещаемост на ЦДГ „Радост“ гр. Бяла Слатина, с филиал с. Бърдарски геран
през 2015 г. и
2014 г. е както следва:

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

март

януари

2015г.

април

месец
февруари

година

Средна
16.6 15.6 16.6 17.2
18.4 x x x 15,2 15
15,8 16,4
посещаемост
2014г.
Средна
14
15.2 17.6 17.8
17.6 x x x 17.8 17.8 16.6 15.4
посещаемост
Съгласно данните по Списък - образец № 2, кампания декември 2015 г., в ЦДГ “Детелина“ с филиал с.
Търнак, като в основната сграда се обучават 99 деца, а във филиала - 50, разпределени по групи както
следва:
Групи:

Първа
група

Втора
група

Трета
група

ПУГ/смесена
за филиала

Общ брой
ЦДГ „Детелина“ гр.
22
26
28
23
99
Бяла Слатина
Смесена възрастова
Смесена възрастова група
Филиал с. Търнак
50
група 3 -4 г. - 17
5 – 6 г. - 33
ОБЩО:
149
Средно-месечната посещаемост на ЦДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина, с филиал с. Търнак през
2015 г. и 2014 г. е както следва:

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

2015г.

месец
януари

година

Средна
17,67 16,17
21 20,33
22 x x
x 18,67 18,67 18,83
18
посещаемост
2014г.
Средна
x 18,33 20,67
20,5 21,17 x x
x 20,5
19,5
20 17,17
посещаемост
Съгласно данните по Списък - образец № 2, кампания декември 2015г., в ЦДГ “Червена
шапчица“ с. Габаре се обучават и възпитават 48 деца в основната сграда и 41 деца във филиала в с.
Бъркачево, разпределени по групи, както следва:
Предучилищна смесена
възрастова група
ЦДГ„Червена шапчица“ с. Габаре

Предучилищна
смесена
възрастова група
24

Предучилищна
смесена
възрастова група
24

Предучилищна
смесена
възрастова група
48
8

Филиал с. Бъркачево
26
15
41
50
39
89
ОБЩО:
Средно-месечната посещаемост на ЦДГ „Червена шапчица“ с. Габаре, с филиал с. Бъркачево
през 2015 г. и 2014 г. е както следва:

18.25 18.5

17.38 x

x

x

15

15.5

декември

15

15,25 17,75

ноември

13.25

октомври

x

септември

август

x

май

18 x

15.75 17.5

април
18

март

юли

15.75

юни

Средна
посещаемост
2014г.
Средна
посещаемост

февруари

2015г.

месец
януари

година

17,75

17,25

16.5

17.25

Детските заведения в Община Бяла Слатина работят в условия на делегиран бюджет от
01.01.2010 г. Оптимизацията на мрежата от детски заведения ще доведе до създаване на предпоставки
за по-успешно ефективно прилагане на системата на делегираните бюджети.
Таблицата по-долу илюстрира разпределението на средства по ЕРС и компоненти, съгласно
утвърдена формула за 2015 г. и 2016 г. за местна и държавна дейност:

ЦДГ / ОДЗ

СРЕДСТВА ПО ЕРС за
2016 г.
Държавна
Местна
дейност
дейност

СРЕДСТВА ПО ЕРС за
2015 г.
Държавна
Местна
дейност
дейност

244 130лв. 66 060 лв.
273 346 лв. 68 641 лв.
ОДЗ “Слънчице“ гр. Б. Слатина
253 795 лв. 65 547 лв.
263917 лв. 66336 лв.
ЦДГ “Детелина“ гр. Б. Слатина
179 750 лв. 53 021 лв.
170 535 лв. 50 580 лв.
ЦДГ “Червена шапчица“ с. Габаре
200 465лв. 59 838 лв.
197 397лв. 57 614 лв.
ЦДГ “Радост“ гр. Б. Слатина
Стойността на ЕРС, местна дейност за 2015 г. за деца от 0 до 4 г. е 505 лв., а стойността на ЕРС
за деца на 5 и 6 г. за подготвителна целодневна група е в размер на 401 лв.
Стойността на ЕРС, местна дейност за 2016 г. за деца от 0 до 4 г. е 550 лв., а стойността на ЕРС
за деца на 5 и 6 г. за подготвителна целодневна група е в размер на 436 лв.
ЦДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина е утвърдена и предпочитана от родителите детска градина.
Активно участва в проекти и общински мероприятия и ежегодно обновява материалната си база.
Ръководството на детската градина работи в синхрон с училищното настоятелство за съблюдаване на
правата и интересите на децата по най-добрия начин. Детската градина постига едни ат най-високите
показатели на месечна средна посещаемост и в повечето случай е водеща по този индикатор.
Бюджетът на детската градина се управлява ефективно, като се спазва нужната финансова дисциплина.
Таксите се събират регулярно.
ЦДГ “Радост“ ефективно събират пълния размер на таксите за детска градина. Детската
градина се отличава с висока средно месечна посещаемост. ЦДГ “Червена шапчица“ с. Габаре работят
в партньорство с Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Бяла Слатина, която оказва силна подкрепа в
събирането на дължимите такси от родителите на децата, като резултат детската градина също се
справя добре и няма неплатени такси от минали години.
ОДЗ “Слънчице“ гр. Бяла Слатина изпитва сериозни затруднения при събирането на
дължимите месечни такси от родителите. Детското заведение има неплатени такси от минали години
и изключително трудно работи по събирането на текущите такси. Въпреки че се полагат усилия в тази
посока от страна на ръководството, те не са достатъчно ефективни и не водят до задоволителен
резултат.
По данни постъпили от ръководството на детското заведение ОДЗ “Слънчице“ гр. Бяла
Слатина, функционира в условията на сегрегация. Изборът на родителите от ромския квартал на
детска градина за техните деца най-често е „ОДЗ “Слънчице“, тъй като се намира в близост до
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местоживеенето им. Записаните деца са предимно от ромски етнически произход.” Това води в
голяма степен до затруднения в общуването на децата, на един бъдещ етап в обучението и
възпитанието им, благоприятства и негативните тенденции по социално изключване от българското
общество и затваряне и затвърдяване на традиционните модели на поведение и общуване в общността.
Във връзка с гореизложеното могат да се изведат следните мотиви за преструктуриране на
мрежата от детски заведения на територията на община Бяла Слатина:
1. Създаване на оптимална мрежа от детски заведения чрез преструктуриране, съобразена с
демографските промени.
2. Максимален обхват на децата от предучилищна възраст, подлежащи на задължителна
подготовка.
3. По-добър финансов контрол и икономически ефект.
4. С промяната ще се постигне по-целесъобразно изразходване на финансовите средства и
освобождаване на допълнителен финансов ресурс за подобряване на качеството на предлаганата
услуга.
5. Създаване на условия за намаляване разходите за персонал и благоприятни условия за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
6. Съществуването на детски градини с брой деца под 100 в условия на делегиран бюджет, води
до финансова нестабилност и влошава качеството на образователната услуга.
7. Осъществяване на общинската политика по социално включване на децата в неравностойно
положение, подобряване на общуването им с останалите връстници, по-добро овладяване на
книжовен български език, посредством организиране на различни мероприятия и съвместно
отбелязване на празниците.
8. Осъществяване на реална образователна интеграция и недопускане на сегрегациони
тенденции в предучилищното образование в Община Бяла Слатина.
9. Община Бяла Слатина се стреми да приложи практиката в детските градини да бъде овладян
официалния език в Република България от най-ранна детска възраст за тези, за които българския език
не е майчин, с оглед постигане на пълноценно ранно детско развитие и възпитание в мултикултурна
среда .
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-77 / 22.06.2016 г., чл. 10, ал. 8 от
ЗНП и чл. 15, ал. 1 от ППЗНП, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Считано от 01.08.2016 г. ОДЗ ”Слънчице” гр. Бяла Слатина да се преобразува чрез вливане в
ЦДГ„Радост” гр. Бяла Слатина. Приемникът ЦДГ „Радост” гр. Бяла Слатина да носи наименованието
„Детска градина „Радост” гр. Бяла Слатина адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. „Сребрена” №
33.
2. Задължителната документация на ОДЗ „Слънчице“ гр.Бяла Слатина да се предаде с приемопредавателен протокол и се съхранява в ДГ „ Радост” гр. Бяла Слатина.
3. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и се изготвят необходимите приемо-предавателни протоколи.
4. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по
условията на Кодекса на труда.
5. Общински съвет Бяла Слатина възлага на кмета на община Бяла Слатина да издаде заповед за
преобразуване на детската градина съгласно чл.10 ал.8 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП.
6. Заповедта на кмета на общината да се публикува в Държавен вестник, съгласно чл.15 ал.4 от
ППЗНП.
7. Възлага на кмета на община Бяла Слатина да предприеме необходимите действия по
преобразуването, съгласно действащата нормативна уредба.
_____________________________________
Поименно гласуване:
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Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 174
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. № 6101-71/20.06.2016 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 :
Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община
Бяла Слатина през 2016 г., както следва:
1. Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, I. гр. Бяла Слатина
Помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я етаж в НУ ”Цани
Гинчев” гр. Бяла Слатина
2. Добавя към раздел Б. Имоти, които Община Бяла Слатина има да продаде:

57.

Друга селскостопанска територия с площ 10.322 дка /десет декара и триста двадесет и два
кв.м/, земя трета категория, намираща се в се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643,
местността „Туланеца, представляваща ПИ № 081034, парцел 034 /тридесет и четири/ от
масив 081 /осемдесет и едно/, по КВС на селото.
56. Друга селскостопанска територия с площ 6.424 дка /шест декара четиристотин двадесет и
четири два кв.м /, земя трета категория, намираща се в се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ
73643, местността „Сухия герен“, представляваща ПИ № 000032, парцел 32 /тридесет и две/
от масив 0 /нула/, по КВС на селото.
57. Посевна площ с площ 7.316 дка /седем декара триста и шестнадесет кв.м/, земя трета
категория, намираща се в се в землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618, местността
„Поляните“, представляваща ПИ № 053026, парцел 26 /двадесет и шест/ от масив 53
/петдесет и три/, по КВС на селото.
58. Ветеринарна лечебница с площ 13.522 дка. /тринадесет декара петстотин двадесет и два
кв.м./, земя трета категория, намираща се в се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660,
местността „Старите лозя“, представляваща ПИ № 000203, парцел 203 /двеста и три/, по
КВС на селото.
59. Лек автомобил „Шкода Суперб“ - седан, година на производство 2008 г., с брой места 4+1.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
55.

РЕШЕНИЕ № 175
ОТНОСНО: Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание писмо от прокуриста на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД с вх. № 2600420/20.06.2016 г и във връзка с чл. 7 от Договора за прокура и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение финансовия отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за първото тримесечие
на 2016 година.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 176
ОТНОСНО: Отчет н „МЦ-І – Бяла Слатина ” ЕООД за първото тримесечие на 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание писмо от управителя на „МЦ-І – Бяла Слатина” ЕООД с вх. № 2600-421 / 20.06.2016 г и
във връзка с чл. 7 от Договора за управление на „МЦ-І Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение финансовия отчет на „МЦ-І – Бяла Слатина ” ЕООД за първото тримесечие
на 2016 година.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 177
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: 1. В Общинска администрация е постъпила докладна с вх. № 5300-15 / 14.06.2016 г. от
Атанас Калчовски, директор на ОП „Чистота и строителство“ Бяла Слатина за закупуване на машина
за студено кърпене по технологията печматик.
В мотивите на докладната е посочено, че „Машинното изкърпване на дупки по технологията
“Печматик” (Patchmatic) е ефикасен съвременен метод, при който с една машина се извършва
последователно почистването, напръскването с емулсия и запълването на дупките със смес от емулсия
и минерален материал. За целта се използва битумна емулсия (бързоразграждаща се) и минерални
фракции с определени размери и свойства. По този метод изкърпването е значително по- бързо,
сравнително трайно и финансово по изгодно от изкърпването с топла асфалтова смес. Съкращава се
механизацията (фугорез, духалка, валяк и печка за окантване) както и човекочасовете за изкърпване на
1 м2 (изрязване, изкъртване, издухване, разстилане, валиране и окантване).“ Машината може да бъде
монтирана на автомобил собственост на предприятието. Цената на такъв тип машина втора употреба е
около 48 000 лв.
2. С течение на времето, гробищният парк в с. Бърдарски геран се е разраснал в частен имот. За
уреждане за взаимоотношенията със собствениците се налага имотът да бъде закупен от Община Бяла
Слатина и преотреден за гробищен парк. Теренът е с площ малко над 6 дка на цена около 5 700 лв.
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3. Във връзка с обезпечаване на кметствата в с. Алтимир и с. Галиче с техника необходима за
косене на тревните площи е необходимо закупуването на два храстореза за двете населени места.
Средствата за закупуването им са от разпределените средства в общинския бюджет за обезпечаване
дейностите по кметствата в общината и се осигуряват от §10 Издръжка на дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“. Цената на един храсторезите
е в рамките на 970 лв. За закупуването на храстореза за с. Алтимир е постъпила докладна от Кмета на
селото с вх. № 1000-90 / 30.05.2016 г., за с. Галиче разхода е преценен по целесъобразност, тъй като
кметство Галиче не разполага с техника за косене на трева.
4. Във връзка с кандидатстване на Община Бяла Слатина по ОП „Развитие на селските райони“
2014-2020 пред ДФ „Земеделие“ и НДЕФ е необходимо да бъдат изготвени работни проекти за
водоснабдяване, ремонти на улична мрежа, саниране и зони за широко обществено ползване.
Предвижда се част от проекртирането да се разплати през 2016 г., а другата част през 2017 г.
С Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина за приемане на бюджета на
Община Бяла Слатина за 2016 г. са планирани 10 000 лв. за осигуряване на устойчивост на проект
Център за социално включване „Аз и моето семейство“, от които 8 000 лв. за възнаграждения и
осигурителни вноски и 2 000 лв. за издръжка. В новия програмен период 2014-2020 Община Бяла
Слатина ще осигури устойчивост чрез реализирането на проект по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ на Европейския съюз, чието подписване предстои. Предвидените за целта 10 000 лв. могат да
бъдат насочени за друга цел. Средствата в размер на 8 000 лв. са посочени в Приложение № 5 към
Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
В бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г. са планирани 15 000 лв. за дофинансиране на
новоразкритата социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с
увреждания“. Направен е анализ на разходите за дейността към 31.05.2016 г. и е установено, че
субсидията от централния бюджет на база ЕРС е достатъчна за качественото функциониране на
ЦНСТДМУ Бяла Слатина.
С приложение № 4а към Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина е
приет разчета за финансиране на разходи през 2016 г. с приходи от продажба на нефинансови активи в
размер на 122 000 лв. на база на планираните в бюджета приходи. При преизпълнение на планираните
приходи, приложението следва да се актуализира.
С Решение № 110 / 29.03.2016 г. 10 000 лв. от преизпълнението на §§40-40 „Приходи от
продажба на земя“ са насочени към дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за
текущ ремонт на тротоари и прилежащата им инфраструктура по ул. “Захари Стоянов“ в гр. Бяла
Слатина. Общата стойност на планираните ремонтни дейности по обекта е около 60 000 лв.
Към 31.05.2016 г. планът и изпълнението на приходите от продажба на нефинансови активи
е както следва:
План:
Изпълнение:
§§40-22 – 20 000 лв.
0 лв.;
§§40-30 – 2 000 лв;
1289 лв.;
§§40-40 – 100 000 лв.
152 169 лв.
Общо план за §40 – 122 000 лв., изпълнение 153 458 лв.
Преизпълнението на §§40-40 в размер на 52 169 лв. може да бъде разпределено за основен или
текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура в Община Бяла Слатина, а освободените
средства да се насочат за други дейности.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 5300-15 /
16.06.2016 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:
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1. НОВ 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: 0 лв.

Става: 48 000 лв.

Средствата в размер на 48 000 лв. се осигуряват както следва: от собствени приходи по раздел ІІ
от настоящото решение - 42 169 лв. и 5 831 лв. от дофинансирана държавна дейност „Центрове за
обществена подкрепа“.
2. НОВ ОБЕКТ: „2 броя Храсторези за с. Алтимир и с. Галиче“
§§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: 1940 лв.

Средствата в размер на 1940 лв. се осигуряват от §10 Издръжка на дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
3. НОВ ОБЕКТ: “Земя за разширяване на гробищен парк в с. Бърдарски геран“
§54-00 „Придобиване на земя“
Функция “Общи държавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 5 670 лв.

Средствата в размер на 5 670 лв. се осигуряват както следва: 4 169 лв. от дофинансирана държавна
дейност „Центрове за обществена подкрепа“ и 1 501 лв. от преизпълнение на §§36-11 „Получени
застрахователни обезщетения за ДМА“.
ІІ. Включва следните преходни обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г.:
1. НОВ ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и авторски надзор за „Реконструкция и
изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче,
Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина”.
§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
Стойност на обекта: 270 000 лв., в т.ч. 22 800 лв. за 2016 г.
Било: 0 лв.

Става: 22 800 лв.

Средствата в размер на 22 800 лв. се осигуряват, както следва: 15 000 лв. от дофинансирана държавна
дейност „Център за настаняване от семеен тип“, §10 „Издръжка“ и 7 800 лв. от §10 на местна дейност
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”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
2. НОВ ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и авторски надзор за „Възстановяване на участък
от път VRC1014 /в границите на населеното място с. Соколаре/, минаващ през с. Соколаре,
Община Бяла Слатина“
§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”
Функция ”Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда”
Дейност ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Източник на средства: собствени приходи
Стойност на обекта: 30 000 лв., в т.ч. 2 400 лв. за 2016 г.
Било: 0 лв.

Става: 2 400 лв.

Средствата в размер на 2 400 лв. се осигуряват от §10 на местна дейност ”Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа”.
3. НОВ ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и авторски надзор за „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тяхна
територията на гр. Бяла Слатина"
§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”
Функция ”Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда”
Дейност ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Източник на средства: собствени приходи
Стойност на обекта: 68 400 лв., в т.ч. 4 800 лв. за 2016 г.
Било: 0 лв.

Става: 4 800 лв.

Средствата в размер на 4 800 лв. се осигуряват от §10 на местна дейност ”Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа”.
4. НОВ ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и авторски надзор за "Обновяване на площи за
широко обществено обслужване – паркове, градини, улично озеленяване, площади и площадки
за игра на територията на гр. Бяла Слатина"
§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”
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
Стойност на обекта: 33 600 лв., в т.ч. 2 400 лв. за 2016 г.
Било: 0 лв.

Става: 2 400 лв.

Средствата в размер на 2 400 лв. се осигуряват от §10 на местна дейност ”Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа”.
5. НОВ ОБЕКТ: Изготвяне на технически проект и авторски надзор за „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в административна сграда на Община Бяла Слатина“.
§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”
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
Стойност на обекта: 24 000 лв., в т.ч. 2 040 лв. за 2016 г.
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Било: 0 лв.

Става: 2 040 лв.

Средствата в размер на 2 040 лв. се осигуряват от §10 на местна дейност ”Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа”.
6. Задължава кмета на Община Бяла Слатина при изготвянето на „Бюджет 2017“ да задели
необходимите средства за окончателното разплащане на горепосочените преходни обекти.
ІІІ. Променя източниците на финансиране на текущи ремонти както следва:
1. Текущ ремонт на улици в с.Галиче:
БИЛО:
57 000 лв. приходи по §40
8 000 лв. други собствени приходи
Общо: 65 000 лв.

СТАВА:
65 000 лв. приходи по §40
Общо: 65 000 лв.

2. Текущ ремонт на тротоари и прилежаща инфраструктура по ул. “Захари Стоянов“ в гр. Бяла
Слатина:
БИЛО:
10 000 лв. приходи по §40
50 000 лв. други собствени приходи
Общо: 60 000 лв.

СТАВА:
44 169 лв. приходи по §40
15 831 лв. други собствени приходи.
Общо: 60 000 лв.

Средствата в размер на 42 169 лв. други собствени приходи се насочват за обект „Машина за студено
кърпене по технология печматик за нуждите на ОП “Чистота и строителство“.
ІV. Актуализира Приложение № 4а към Решение № 51 / 28.01.2016г. на Общински съвет Бяла
Слатина и то добива следния вид:
Приложение № 4а
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ С ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2016 Г.

No

Наименование и местонахождение на
обектите/ремонтните дейности

1
2
Разходи, които ще бъдат
извършени през 2016 г.
1
Текущ ремонт на улици в с.Търнава
2
Текущ ремонт на улици в с.Галиче
Текущ ремонт на тротоари и прилежаща инфра3
стуктура по ул."Захари Стоянов" в гр.Бяла Слатина

Годишна Приходи
задача
от
собствени продажсредства ба на неф.
2016
активи
3
4
190000
65000
65000

174169
65000
65000

60000

44169

V. Актуализира Приложение № 5 към Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла
Слатина и то добива следния вид:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение № 5
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ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г.

ФУНКЦИИ / ГРУПИ
1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет

Численост на Годишен планов размер на
щатен и
средствата за раб.заплати и
нещатен
осигурителни вноски за
персонал 2016 г.
2016 г.
(§01§02§05)
2
3
128
1 348 860
21

150 000

106.5

1 198 860

в т.ч.ПМС 66

3.0

23 500

II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

29

159 000

1.Други дейности по вътр.сигурност

15

83 000

2. Отбранително-моб. подготовка

7

53 200

3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ

7
7

22 800
52 500

1. Други дейности по образованието

7

52 500

IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

45

450 415

1.Детска ясла и детска кухня

30

262 935

2.Здравен кабинет в детски градини и училища

14

181 000

1

6 480

90

761 186

1. Домашен социален патронаж

7

62 400

2.Преходно жилище

4

35 367

3.Наблюдавано жилище

3

31 719

4.ЦНСТДМУИ

25

196 031

5.ЦНСТ

21

199 435

6.Дом за стари хора

30

236 234

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

59

588 576

4

33 300

9

121 000

3. Озеленяване

18

154 000

4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
1. Радиотранслационни възли
2. Обредни домове и зали
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти
_____________________________________

28

280 276

7
2
5
17
17

50 900
9 500
41 400
183 890
183 890

2.Общинска администрация

3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

1. Осветление на улици и площади
2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие
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Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 178
ОТНОСНО: Прехвърляне на актив от община Бяла Слатина на ОП „Чистота и строителство“.
Мотиви: Постъпила е докладна от Директора на ОП “Чистота и строителство“ с вх. № 5300-14 /
14.06.2016 г. за прехвърляне и регистрация на мотометачна машина, ползваща се от и за нуждите на
ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина.
В разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г., Приложение № 4 към
Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина е планирано закупуването на метачна
машина втора употреба на стойност 30 000 лв. След проведена процедура е сключен договор между
Община Бяла Слатина и спечелилия доставчик и е закупена мотометачна машина на стойност
29 733,32 лв.
С оглед горепосоченото и във връзка с улесняване на отчетността на актива и разходите,
свързани с експлоатацията му и разпоредбите на Закона за общинската собственост, е целесъобразно
мотометачна машина марка “Bucher City Cat 2020” да бъде предоставена за управление и стопанисване
на ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 5300-14-1/16.06.2016г., чл. 34, ал. 4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 6 и чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 38, чл. 72 и чл. 78, ал. 5 от Наредба
№ 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие мотометачна машина марка “Bucher City Cat 2020” на стойност 29 733,32 лв. по
баланса на Община Бяла Слатина да бъде предоставена за управление и стопанисване на ОП „Чистота
и строителство“.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички последващи действия за
прехвърляне на актива на второстепенния разпоредител ОП „Чистота и строителство“. Същият да бъде
отписан от баланса на Община Бяла Слатина и заведен в баланса на ОП „Чистота и строителство“.
3. Прехвърлената машина да бъде регистрирана в КАТ, като разходите по регистрацията са за
сметка на ОП „Чистота и строителство“.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 179
ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество по проектно предложение по
процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение“
Мотиви: Одобрено е проектно предложение „От ранно детско развитие към образователна
интеграция“, с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0120 и отправена покана за сключване на
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е Общински съвет Бяла
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Слатина да одобри Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата - Община Бяла
Слатина и партньорите по проекта.
Съгласно Насоките за кандидатстване и изпълнение на гореописаната процедура,
партньорството е задължително условие. Предвид това, Община Бяла Слатина ще изпълнява проекта в
партньорство със Сдружение с нестопанска цел "Първи юни" и 4 детски градини - ОДЗ "Вълка
Ташевска" с. Търнава, ЦДГ "Червена шапчица" с. Габаре, ЦДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина и ЦДГ
"Незабравка" гр. Бяла Слатина.
Проекта цели създаването на условия за образователна интеграция на децата от етнически
малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до предучилищно образование
и по-добра среда за ранно развитие. Дейностите по проекта ще се изпълняват в рамките на 14 месеца,
като размерът на БФП, която ще бъде предоставена, е 197 313,00 лв.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
- подобрени условия за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата;
- подобрени езикови умения при децата, говорещи различен от българския език;
- създадени условия за изпълнениe на общинската политика за образователна интеграция на
децата от етническите малцинства;
- повишена мотивация на родителите.
С оглед спазването на изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, в споразумението за
партньорство, което Община Бяла Слатина ще сключи, са определени управленските и финансови
отговорности, които носи всеки един от партньорите.
Към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП следва да е сключено
Споразумение за партньорство.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание, чл. 21, ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-72 /
20.06.2016 г., 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. Одобрява сключването на Споразумение за партньорство по проект „От ранно детско
развитие към образователна интеграция“, с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0120,
одобрен за финансиране по процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, между Община Бяла
Слатина и партньорите:
- Обединено детско заведение „Вълка Ташевска” с. Търнава;
- Целодневна детска градина „Червена шапчица“ с. Габаре;
- Целодневна детска градина „Детелина” гр. Бяла Слатина;
- Целодневна детска градина „Незабравка” гр. Бяла Слатина;
- Сдружение с нестопанска цел „Първи юни” гр. Бяла Слатина.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 180
ОТНОСНО: Участие на църквите / църковните настоятелства на територията на Община Бяла
Слатина с инвестиционни проекти по подмярка 7.6 от Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020.
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Мотиви:
Църковните настоятелства към Българската Православна църква (БПЦ), ще
кандидатстват с разработени инвестиционни проекти по подмярка 7.6 от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 за храмове на територията на Община Бяла Слатина
Инвестиционните проекти подлежат на одобряване и издаване на разрешение за строеж от
Главния архитект на Община Бяла Слатинаь, съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
За одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж, съгласно
Наредба № 5 на Общински съвет – Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина е дължима такса, която е непосилна за
църковните настоятелства към храмовете.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание, чл. 17, ал. 1, т. 5 и т. 9 и чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 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. № 6101-73 / 20.06.2016 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Освобождава църковните настоятелства на църковните храмове на територията на Община Бяла
Слатина от такси за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж,
дължими съгласно Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бяла Слатина.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 18 гласа “ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ“
ЗАБЕЛЕЖКА: Цв. Късльовска не гласува – подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ

РЕШЕНИЕ № 181
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, ПИ 000032, намираща се в землището на с. Търнава.
Мотиви: Касае се за поземлен имот № 000032 с начин на тр. ползване „друга селскостопанска
територия“ в землището на с. Търнава. Постъпило е заявление с вх. № 2600-250 / 13.04.2016г. от
……………, с което същият заявява искането си за закупуване на цитирания имот.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Годишната програма за управление
и разпореждане с имотите - общинска собственост съдържа прогноза за очакваните приходи и
необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.
В Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла
Слатина през 2016 г., приета с Решение № 53 / 28.01.2016г. на Общински съвет Бяла Слатина, са
заложени очаквани приходи от продажба на земеделска земя в размер на 100 000 лв.
Целесъобразно е, поради необходимостта от реализиране на приходи и наличието на
потенциален купувач, имотът да бъде продаден.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна от
20

Кмета на общината с изх. № 2600-250 -3 / 16.06.2016 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 :
1 Дава съгласието си да се продаде Поземлен имот № 000032 /нула нула нула нула три две/,
представляващ „друга селскостопанска територия“, с площ 6.424 дка /шест декара четиристотин
двадесет и четири два кв.м/, земя трета категория, местността „Сухия геран“, намиращ се в землището
на с.Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 000032 в размер 4420 лв./ четири хиляди
четиристотин и двадесет лева/. Данъчната оценка на имота е в размер на 1180.40 лв. /Хиляда сто и
осемдесет лева и четиресет стотинки/.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на
Общински съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот №
000032, представляващ „друга селскостопанска територия“, с площ 6.424 дка /шест декара
четиристотин двадесет и четири два кв.м/, земя трета категория, местността „Сухия геран“, намиращ
се в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
84 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 18 гласа “ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ“
ЗАБЕЛЕЖКА: Цв. Късльовска и Я. Касъмов не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ

РЕШЕНИЕ № 182
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, ПИ 081034, намираща се в землището на с. Търнава.
Мотиви: Касае се за поземлен имот № 081034 с начин на тр. ползване „друга селскостопанска
територия“ в землището на с. Търнава. Постъпило е заявление от …………… с вх. № 9400-533 /
14.03.2016г., с което същата заявява искането си за закупуване на цитирания имот.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Годишната програма за управление
и разпореждане с имотите - общинска собственост съдържа прогноза за очакваните приходи и
необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.
В Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла
Слатина през 2016 г., приета с Решение № 53 / 28.01.2016г. на Общински съвет Бяла Слатина, са
заложени очаквани приходи от продажба на земеделска земя в размер на 100 000 лв.
Целесъобразно е, поради необходимостта от реализиране на приходи и наличието на
потенциален купувач, имотът да бъде продаден.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна от
Кмета на общината с изх. № 9400-533 -4 / 16.06.2016 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 :
1. Дава съгласието си да се продаде Поземлен имот № 081034 /нула осем едно нула три четири/,
представляващ „друга селскостопанска територия“, с площ 10.322 дка /десет декара и триста двадесет
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и два кв.м/, земя трета категория, местността „Туланеца“, намиращ се в землището на с. Търнава,
община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 081034 в размер 6570 лв. /шест хиляди петстотин и
седемдесет лева/. Данъчната оценка на имота е в размер на 1896.70 лв. /Хиляда осемстотин деветдесет
и шест лева и седемдесет стотинки/.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на Общински
съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот № 081034,
представляващ „друга селскостопанска територия“, с площ 10.322 дка /десет декара и триста двадесет
и два кв.м/, земя трета категория, местността „Туланеца“, намиращ се в землището на с. Търнава,
община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на 84 лв. с
включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 20 гласа “ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ“

РЕШЕНИЕ № 183
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, ПИ 053026, намираща се в землището на с. Драшан.
Мотиви: Касае се за поземлен имот № 053026 с начин на тр. ползване „посевна площ“ в
землището на с. Драшан. Постъпило е заявление от ……………. с вх. № 9400-752 / 30.03.2016г., с
което същият заявява искането си за закупуване на цитирания имот.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Годишната програма за управление
и разпореждане с имотите - общинска собственост съдържа прогноза за очакваните приходи и
необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.
В Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла
Слатина през 2016 г., приета с Решение № 53 / 28.01.2016г. на Общински съвет Бяла Слатина, са
заложени очаквани приходи от продажба на земеделска земя в размер на 100 000 лв.
Целесъобразно е, поради необходимостта от реализиране на приходи и наличието на
потенциален купувач, имотът да бъде продаден.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна от
Кмета на общината с изх. № 9400-752 -1 / 16.06.2016 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 :
1. Дава съгласието си да се продаде Поземлен имот № 053026 /нула пет три нула две шест/,
представляващ „посевна площ“, с площ 7.316 дка /седем декара триста и шестнадесет кв.м/, земя
трета категория, местността „Поляните“, намиращ се в землището на с. Драшан, община Бяла Слатина,
ЕКАТТЕ 23618.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 053026 в размер 4220 лв. /четири хиляди
двеста и двадесет лева/. Данъчната оценка на имота е в размер на 849.40 лв. /осемстотин четиридесет
лева и четиридесет стотинки/.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на
Общински съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот №
053026, представляващ „посевна площ“, с площ 7.316 дка /седем декара и триста и шестнадесет кв.м/,
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земя четвърта категория, местността „Поляните“, намиращ се в землището на с. Драшан, община Бяла
Слатина, ЕКАТТЕ 23618.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
84 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 20 гласа “ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ“

РЕШЕНИЕ № 184
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост с начин на трайно ползване
„ветеринарна лечебница“ в землището на с.Търнак, община Бяла Слатина..
Мотиви: Касае се за имот с площ 13.522 дка., актуван с АЧОС № 3043 / 15.06.2016 г., вписан в служба
по вписванията гр. Бяла Слатина. Постъпило е заявление от ……………. с вх. № 9400-1495 /
07.06.2016 г., с което същият заявява искането си за закупуване на поземлен имот № 000203 с начин на
трайно ползване „ветеринарна лечебница“ в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина. Имотът
не е необходим за реализация на общински мероприятия. Поради това е целесъобразно, при наличието
на интерес от потенциален купувач, имотът да бъде продаден по пазарна цена, определена от
лицензиран оценител не по-ниска от данъчната оценка и приета от Общински съвет Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна от
Кмета на общината с изх. № 9400-1495 -1 / 17.06.2016 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 :
1. Дава съгласие да се продаде Поземлен имот № 000203 /нула нула нула две нула три/,
представляващ „ветеринарна лечебница“, с площ 13.522 дка. /тринадесет декара петстотин двадесет и
два кв.м, /, земя трета категория, местността „Старите лозя“, намиращ се в землището на с. Търнак,
община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73660.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 000203 в размер 9360 лв. /девет хиляди триста
и шестдесет лева/. Данъчната оценка на имота е в размер на 2484.70 лв. /две хиляди четиристотин
осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на Общински
съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот № 000203,
представляващ „ветеринарна лечебница“, с площ 13.522 кв.м. /тринадесет декара петстотин двадесет и
два кв.м/, земя трета категория, местността „Старите лозя“, намиращ се в землището на с. Търнак,
община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73660.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на 84
лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 185
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – общинска собственост - лек автомобил „Шкода Суперб“седан..
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Мотиви: Община Бяла Слатина е собственик на лек автомобил „Шкода Суперб“ - седан, година на
производство 2008 г., с брой места 4+1. Същият е с прекратена регистрация от 15.02.2016 г., поради
тотална щета, дължаща се на пътно транспортно произшествие. Поради много лошото техническо
състояние и неоправдано високите средства необходими за ремонт, е целесъобразно автомобилът да
бъде продаден в състоянието, в което се намира.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 78, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Докладна от Кмета на общината
с изх. № 6101-70 / 17.06.2016 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 :
1 Дава съгласие да се продаде лек автомобил „Шкода Суперб“ - седан, година на производство
2008 г., с брой места 4+1.
2. Одобрява пазарната оценка на лек автомобил „Шкода Суперб“ в размер 2400 лв. /две хиляди
четиристотин и двадесет лева/.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на
Общински съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил „Шкода
Суперб“
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
20 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 186
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Габаре, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Габаре, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-68 / 16.06.2016 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 :
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1. Променя статута на имот, подробно описан в т. 1 от раздел „вид и описание на имота“ от АОС
№ 252 / 26.01.2000 г., представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 1050 кв.м., от
публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за
развитие на селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост да се учреди в полза на
Читалище „Зора” - с. Габаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да
кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и
извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 187
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Алтимир, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Алтимир, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-67 / 16.06.2016 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 :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 66 / 21.10.1997 г. от публична общинска в
частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за развитие на селските
райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост да се учреди в полза на
Читалище „Просвета” - с. Алтимир безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да
кандидатства за участие в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай на одобрение и
извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 188
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Бъркачево, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Бъркачево, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-69 / 16.06.2016 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 :
1. Променя статута на имот, подробно описан в т.3 от раздел „вид и описание на имота“ от АОС
№ 220 / 23.11.1999 г., представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 935 кв.м. от
публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за
развитие на селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост да се учреди в полза на
Читалище „Съединение” - с. Бъркачево безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при
задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай на
одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 189
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се
на I-я етаж в НУ “Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за подадено заявление с вх. № 9400-1605 / 10.06.2016 г. от …………… за отдаване
под наем за срок от 5 години на помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на
I-я етаж в НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина, актуван с АПОС № 44 / 25.09.1977 г., вписан в
службата по вписванията. Поискано е мнението на директора на учебното заведение и същата е
изпратила писмо за съгласие за отдаване на помещението.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1 и
ал. 2 от Наредба № 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
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имущество и Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400 –1605-3 / 16.06.2016 г., във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 17 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 тайно наддаване) за отдаване под наем на имот – ПОС, за срок от 5 /пет/
години а именно:
- Помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я етаж в НУ ”Цани
Гинчев” гр. Бяла Слатина.
- Начална тръжна месечна цена 22,65 лв. с ДДС, депозит за участие 135,90 лв. с ДДС, съгласно
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1 (т. 2. Ученически бюфет от
II.Социална, културна, образователна и здравна дейност)
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 № 190
ОТНОСНО: Искане № 9400-1370 / 27.05.2016г. подадено от …………. и искане № 9400-1371 /
27.05.2016 г. подадено от ……….. за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) План за
регулация на част от кв. 133, гр. Бяла Слатина, касаещо изменението на УПИ ХХХІ-1803, и УПИ
ХХХІІ-1803 по имотните граници на имот № 2520 и имот 2521 по кадастралния план на гр. Бяла
Слатина, одобрен със заповед № 44 / 03.02.1995 г. на Кмета на Община Бяла Слатина и образуването
на два нови: УПИ ХХХІ-1803 и УПИ ХХХІІ-1803 в кв. 133 по плана на гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Изготвен е Подробен устройствен план, съгласно разпоредбите на §8, ал. 2, т. 3 от
Преходните разпоредби на ЗУТ, с който се предвижда изменение на вътрешните регулационни линии
между УПИ ХХХІ-1803 и УПИ ХХХІІ-1803 в кв. 133 по плана на гр. Бяла Слатина, по имотните
граници на имот № 2520 и имот 2521 от кадастралния план на гр. Бяла Слатина, одобрен със заповед
№ 44 / 03.02.1995 г. на Кмета на Община Бяла Слатина и образуването на два нови: УПИ ХХХІ-1803 и
УПИ ХХХІІ-1803 в кв. 133 по плана на гр. Бяла Слатина.
Урегулираните поземлени имоти, които са обект на изменението са собственост на :
 За УПИ ХХХІ-1803: Община Бяла Слатина, съгласно акт за частна общинска собственост №
621 / 10.02.2003 г. за терена и ………….., за сградите съгласно Н. А. № 88, т. VІІ, р. № 7878, д.
№ 1053 / 31.10.2006 г.
 За УПИ ХХХІІ-1803: …………………, съгласно Н.А. № 73, т. І, р. № 543, д. № 67 / 17.02.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на
общината с изх. № 9400-1570-1/20.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 10 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,

Р Е Ш И :
1. Съгласува представения ПУП – План за регулация, с който се предвижда изменение на
вътрешните регулационни линии между УПИ ХХХІ-1803 и УПИ ХХХІІ-1803 в кв. 133 по плана на гр.
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Бяла Слатина, по имотните граници на имот № 2520 и имот 2521 от кадастралния план на гр. Бяла
Слатина, одобрен със заповед № 44 / 03.02.1995 г. на Кмета на Община Бяла Слатина и образуването
на два нови: УПИ ХХХІ-1803 и УПИ ХХХІІ-1803 в кв. 133 по плана на гр. Бяла Слатина.
2. Предлага по представения ПУП, Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед на
основание §8, ал. 4 от ПР на ЗУТ.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 191
ОТНОСНО: Искане изх. № 9400-739 / 29.03.2016 г. за Изменение на Подробния устройствен план
(ПУП), План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот
(УПИ) ІІ – 1581 в кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Представеният проект за изменение на ПУП представлява част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива, разрешен при условията на чл. 150 от ЗУТ с разрешение изх. № 94001170-1 / 09.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.
Възложители на проекта са ………….., съгласно Н.А. № 134, т. ІV, рег. № 3926, д. № 675 /
02.08.2013 г.
С изменението се предвижда промяна на конкретното предназначение на УПИ ІІ-1581 от „за
жилищно строителство в “за къща за гости“
С проекта за ПУП - ПЗ се предвижда ново допълващо застрояване в УПИ ІІ-1581, УПИ ІІІ-1580
и УПИ І-1582 в кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина. Не се предвижда промяна на основното
застрояване в гореописаните имоти.
За УПИ І – 1582 - общинска собственост, се предвижда ново допълващо застрояване на
вътрешната регулационна линия, покриващо допълващото застрояване в УПИ ІІ-1581 и УПИ ХІІ1585, които са частна собственост.
За засегнатите имоти е разработен Работния устройствен план (РУП) при спазване на условията
указани в чл. 36 и чл. 113 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с
изх. № 9400-739-1/20.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 10 и
т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема представения проект за ПУП - ПЗ и РУП за УПИ ІІ-1581, УПИ ІІІ-1580 и УПИ І-1582
в кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина.
2. Предлага на Кмета на Община Бяла Слатина за издаде заповед за одобряването му при
условията предвидени в Закона за устройство на територията.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 192
ОТНОСНО: Заявление вх. № 2600 – 371 / 27.05.2016 г., подадено от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
(Космо България Мобайл) за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план –
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план застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 213024, местност „Кърчовото”, землището на гр. Бяла
Слатина.
Мотиви: В Община Бяла Слатина е постъпило заявление от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
(Космо България Мобайл) за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план –
план застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 213024, местност „Кърчовото”, землището на гр. Бяла
Слатина на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
Към заявлението са приложени скица - предложение за ПУП – ПЗ от 04.2016 г. и задание за
изработване на проект за ПУП – ПЗ, съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, както и други необходими
документи за издаване на разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Целта е изготвяне на градоустройствена основа ПУП – ПЗ, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (Космо
България Мобайл) за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план
застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 213024, местност „Кърчовото”, землището на гр. Бяла
Слатина. Техническите параметри са подробно описани в заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ .
С ПУП-ПЗ ще се промени предназначението на поземлен имот № 213024, местност
„Кърчовото”, землището на гр. Бяла Слатина, който ще се отреди за „съоръжения на техническата
инфраструктура“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124а , ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на
общината с изх. № 2600-371-1/20.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 10 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот № 213024, местност „Кърчовото”,
землището на гр. Бяла Слатина с основни изисквания към проекта за изменение на ПУП и технически
параметри отговарящи на описаните в заданието за изготвяне на ПУП - ПЗ по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.
_____________________________________
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”

РЕШЕНИЕ № 193
ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.
Мотиви: В общинска администрация Бяла Слатина с вх. № 0601-123 / 23.06.2016 г. е постъпила
покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Враца на 13.07.2016 г. /сряда/ от
11.00 часа в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация" № 1, Заседателна зала ет. VI при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на проект „Интегриран проект
за воден цикъл на гр. Враца - II фаза" на Община Враца, по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ВС 16М1ОР002-1.005 „Вторафаза на проект за изграждане на ВиК
инфраструктура, чиего изпълнение е стартирало по Оперативна програма ..Околна среда 2007-2013 г."
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.'\ и поемане на задължение за спазване на
законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които
Асоциация по ВиК Враца възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на
ВиК активи на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Враца.
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2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК - Враца за 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 0601-123-1/23.06.2016, чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 198а, ал. 4, т. 2 и §4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на инж. Иво ….Цветков, кмет на община Бяла Слатина да представлява община Бяла
Слатина в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца, което ще се проведе на
13.07.2016 г.
2. Упълномощава инж. Иво ….Цветков да гласува по всяка точка от дневния ред на
събранието, както следва:
- По точка 1 от дневния ред: Приема решение за изразяване на съгласие с изпълнението на
проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца - II фаза" на Община Враца, по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС16М1ОР002-1.005 „Втора
фаза на проект за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г." на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", и поемане
на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при
сключването на договори, с които Асоциация по ВиК Враца възлага извършването на ВиК услугата и
експлоатацията и поддръжката на ВиК активи на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООДВраца.
- По точка 2 от дневния ред: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК за 2017 г.

30

