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ПРОТОКОЛ № 14 / 31.08.2016 Г.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 223
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на
Община Бяла Слатина към 30.06.2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-90 / 17.08.16. и чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 56 от Наредба № 10 на Общински съвет Бяла Слатина
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла Слатина и във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение информацията за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бяла Слатина към 30.06.2016 г. (Приложение)
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 224
ОТНОСНО: Приемане на проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за
2018 и 2019 г. на Община Бяла Слатина за местни дейности.
Мотиви: В изпълнение на чл. 83, ал. 2 на Закона за публични финанси, чл. 32, чл. 33, чл. 34,
чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Бяла Слатина, Решение № 56 / 28.01.2016 г. на Министерски съвет за
бюджетната процедура за 2017 г. и писмо БЮ-4 / 08.07.2016 г. на Министерство на финансите относно
указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2017 г. актуализираните им
бюджетните прогнози за 2018 г. и 2019 г., кметът на общината предложи проектобюджет за 2017 г. и
актуализирана бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г на Община Бяла Слатина за местни дейности.
Проектобюджетът за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г на
Община Бяла Слатина за местни дейности са разработени от Кмета на Общината съвместно с
кметовете на кметства, предложенията на ръководителите на звена, второстепенни разпоредители и
бюджетни организации с общинска собственост на базата разпоредбите на Закона за публичните
финанси, общинската фискална политика, определена с актове на месната власт, приетата от
Общинския съвет Стратегия за развитие на общината, действащата нормативна уредба и натуралните
показатели за общината, предложени с проекта на бюджет за 2016 г. и измененията им през 2016 г. с
решения на Общинския съвет. Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови
разходи за периода от 2017-2019 са разчетени в съответствие с одобрените държавни трансфери,
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съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
С писмо БЮ-4 / 08.07.2016 г. на Министерство на финансите е добавено ново приложение № 8а
„Прогноза за постъпленията от данък върху таксиметров превоз на пътници за периода 2017 - 2019“
към тригодишната прогноза. В приложението се попълва информация относно планираните
постъпления от данъка върху таксиметровия превоз на пътници за периода 2017-2019 и допълнителна
информация за данъчнозадължените лица по чл. 61у от ЗМДТ и прогнозния размер на данъка по чл.
61ф от ЗМДТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-91 / 17.08.2016 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от
ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
Одобрява проектобюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г.
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Бяла Слатина и
приложенията към нея, както следва:
Приложения:
1. Приложение № 6а, Прогноза за намерение за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019 г. и обяснителна записка.
2. Приложение № 6б, Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г. и
обяснителна записка.
3. Приложение № 6в, Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2017 - 2019 г. и обяснителна записка.
4. Приложение №8 „Бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности.”. и обяснителна записка.
5. Приложение №8а „Прогноза за постъпленията от данък върху таксиметров превоз на пътници
за периода 2017-2019“
6. Приложение №10а Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за
периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година с
информация за МБАЛ Бяла Слатина и приложения 6а, 6б и 6в към него.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 225
ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в детските градини на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви: Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба № 5 от 03.06.2016
г. за предучилищното образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата
в общинските детски градини се определят с Наредба на Общинския съвет. Приемането на наредбата
не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината и ще
доведе до привеждане на местната подзаконова уредба в съответствие с разпоредбите на нормативните
актове от по-висока степен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
2

На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), чл. 7, ал. 1
от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от Министъра на
образованието и науката, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-108/19.08.2016 г. и чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1.

Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
детските градини на територията на община Бяла Слатина.

Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 226
ОТНОСНО: Изменение в Наредба № 2 за реда за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви: Получена е преписка от Протест на Юлия Кирова – прокурор при Районна прокуратура, гр.
Бяла Слатина, с правно основание чл. 185, ал. 2 от АПК. В своя протест прокурор Кирова излага факти
и мотиви доказващи наличието на противоречие на чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 и чл. 24, ал. 2, т. 2 от
Наредба № 2 на Общински съвет Бяла Слатина с разпоредби на по-висок по степен нормативен акт,
какъвто е Закона за общинската собственост. Доколкото цитираната наредба е подзаконов нормативен
акт и при наличие на противоречие с нормативен акт от по-висока степен, това води до
незаконосъобразност и следва тези разпоредби да бъдат отменени.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-88-7/19.08.2016 г. по повод протест от
Районна прокуратура Бяла Слатина с вх. № 6101-88-5/10.08.2016 г., 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 ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I. 1. Отменя чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 за реда за реда и условията за извършване на
търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.
2. Отменя чл. 24, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за реда за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на община Бяла Слатина.
II. Настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящето Решение.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 227
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на 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: I.ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 22:
От 01.08.2016 г. влезе в сила Законът за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).
Съгласно раздел III „Организация на предучилищното образование“, чл. 63, чл. 65, чл. 66, чл. 67 и чл.
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68 от ЗПУО, предучилищното образование се организира в учебни години под различни форми на
педагогическо взаимодействие. Учебната година в предучилищното образование включва учебно и
неучебно време. Учебното време се организира в педагогически ситуации. Педагогическата ситуация е
основна форма на педагогическо взаимодействие. Педагогическото взаимодействие се организира в
основни и допълнителни форми. Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват
при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя и при
условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на
територията на община Бяла Слатина в общинските детски градини, предвижда по желание на
родителите и възможност на детската градина да се организират всички форми на педагогическо
взаимодействие.
Новата организация на предучилищно образование налага промени в чл. 22 от Наредба № 5 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла
Слатина.
II.ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 40, АЛ. 1, 2, 4 и ал. 5 :
 Към настоящия момент част от наименованията на административните услуги в Наредба № 5 не
съответстват на наименованията на услугите в Списъка с унифицираните наименования на
административните услуги предоставяни от общинските администрации /СУНАУ/, приет от
Министерски съвет. Необходимо е предоставяните от община Бяла Слатина административни
услуги да отговорят на СУНАУ, както и да бъдат синхронизирани с Интегрираната
информационна система на държавната администрация (ИИСДА), което би прецизирало
попълването на данните в раздел „Административни услуги и режими“ и информацията в
Системата за самооценка на административното обслужване;
 Част от административните услуги в Наредба № 5 не се предоставят от община Бяла Слатина;
 Предложено е съкращаване на сроковете за извършване на експресните услуги от 4 на 2 часа;
 Цените на предоставяните услуги не са променяни от 2008 и 2009 г. В същото време разходите за
тях са се увеличили, вследствие на повишаване цените на канцеларските материали, пощенските
услуги, телефоните, разходите за заплати на служителите. Общината е извършила редица
подобрения с цел по-бързото и добро обслужване на гражданите, а именно: Създадена е
възможност за издаване на удостоверения от всяко населено място на територията на общината
чрез НБД „Население“, като е използвано правото на разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението,
която дава възможност удостоверенията по чл. 3 от същата наредба да се издават и с помощта на
приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база данни
"Население"; Направен е целогодишен абонамент за поддържане и използване на електронен
подпис от 16 длъжностни лица /13 кметства + 3 длъжностни лица в общинска администрация/,
което оскъпява услугата, но съкращава времето за нейното извършване. Осигурен е достъп до
Интернет във всички кметства. Изградена е VPN връзка в 9 населени места; Изградена е единна
електронна деловодна система и заплащането на услугите във всички населени места се
осъществява по електронен път чрез ПП „ Акстър – каса“; Въведен е ПП „Актопис“ за издаване на
удостоверения на актове по гражданско състояние във всички населени места; Закупена е нова
техника и е преоборудван ОЦИУГ, в който е обособено гише за дирекция „Местни данъци и
такси“, дирекция „Устройство на територията и екология“, дирекция „Административно,
информационно обслужване и връзки с обществеността“ и дирекция „Управление на общинската
собственост“; Предстои сканиране и създаване на електронен архив на всички регистри по
гражданско състояние.
Очакваните резултати от прилагането на актуализираната част от Наредбата е синхронизиране
на местната нормативна уредба със СУНАУ и ИИСДА, както и повишаване приходите в бюджета
на общината, което ще създаде възможност за инвестиране на нови средства в подобряване
обслужването на гражданите.
III. ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 40, АЛ. 3
След направен анализ на услугите, извършвани от Дирекция ”Местни данъци и такси” се
констатираха следните средни цени за предоставянето им:
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 Удостоверение за данъчна оценка – 6,58 лв.;
 Удостоверение за декларирани данни – 2,89 лв.;
 Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – 2,85
лв.;
 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или
задължения по Закона за местните данъци и такси – 2,00 лв.;
 Удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата – за периода 01.01.2015 –
30.06.2016г. не са издавани.
При така предложените цени, ще се предостави възможност на гражданите да се възползват в
по-голяма степен от експресните услуги, на достъпна цена, като това ще доведе до запазване на
общият размер на приходите.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-107/19.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, 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 ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I.
На основание Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в детските градини на територията на община Бяла Слатина на Общински съвет – Бяла
Слатина и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, приема изменение и допълнение на чл. 22, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал.
15, ал. 16 и ал. 17 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бяла Слатина и той придобива следния вид:
Чл. 22 (2) За детски градини, и детски ясли размерът на месечната такса се определя както
следва:
а) такса за детски ясли и яслени групи към детски градини, която включва следните два
компонента: 6 (шест) лв. задължителна постоянна месечна такса и 1,20 лв. (един лв. и 20 ст.) на ден за
присъствие.
б) такса за деца от 3 - годишна възраст до задължителната им предучилищна подготовка,
съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и за деца по чл. 57, ал. 2 от
ЗПУО:
бб) при целодневна форма на организация на предучилищното образование, включва следните
два компонента: 6.00 лв. задължителна постоянна месечна такса и 1,20 лв. на ден за присъствие.
вв) при полудневна форма на организация на предучилищното образование, включва
задължителна постоянна месечна такса 6.00 лв. без право на обяд. По желание на родителите децата
могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.
гг) при почасова форма на организация на предучилищното образование, включва
задължителна постоянна месечна такса 6 лв. без право на обяд. По желание на родителите децата
могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.
дд) при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се събира
такса.
(3) За посещение на децата 2 години преди постъпването им в първи клас в подготвителните
групи на детските градини в Общината през периода на учебното време на учебната година (15
септември - 31 май)
а) при целодневна форма на организация на предучилищното образование задължителна
постоянна месечна такса не се заплаща. Родителите (настойниците) заплащат само месечната такса за
храна, която се образува от броя на присъствените дни, умножени по 1. 20 лв. (един лв. и 20 ст.).
б) при полудневна форма на организация на предучилищното образование задължителна
постоянна месечна такса не се заплаща, без право на обяд. По желание на родителите децата могат да
обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.
в) при почасова форма на организация на предучилищното образование задължителна
постоянна месечна такса не се заплаща, без право на обяд. По желание на родителите децата могат да
обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.
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г) при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се заплаща
такса.
(4) за допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите се заплащат
следните такси:
а) за съботно - неделни дейности през учебно и неучебно време всички деца заплащат
задължителна постоянна месечна такса в размер на 15 лв. и 1.20 лв. на присъствен ден.
Задължителната постоянна месечна такса се заплаща в месеца, предхождащ месеца, през който детето
ще ползва съботно - неделни допълнителни услуги.
б) за сезонни дейности при целодневна и полудневна организация на предучилищното
образование всички деца с заплащат задължителна постоянна месечна в размер на 6 лв. и 1.20 лв. на
присъствен ден.
(15) При неплащане на дължимата такса по чл. 22 за два последователни месеца през учебно
време (15 септември до 31 май), детето се отписва от детското заведение с изключение на 5- и 6годишните деца. При неплащане на дължимата такса по чл. 22 за два последователни месеца през
неучебно време детето се отписва от детската градина.
(16) Родителите заплащат такси за всяка от формите на организация на предучилищното
образование, в които участва детето.
(17) Такси по чл. 22 за ползване на детски ясли, яслени групи и детски градини:
№ по
ред
.
.
.
2.1
2.2

2.3

2.4
.

Видове такси
Формиране на таксите
IТакси за основни и допълнителни форми в
учебно време
Такси
за ползване на детски ясли и яслени Задължителна постоянна месечна такса - 6.00
1
групи към детски градини
лв. и 1,20 лв. на ден за присъствие
Такси
за деца на 2, 3 - 4 години според
2
формата на организация
в целодневна форма на организация
Задължителна постоянна месечна такса - 6.00
лв. и 1,20 лв. на ден за присъствие
полудневна форма на организация
Задължителна постоянна месечна такса - 6.00
лв. без право на обяд. По желание на
родителите децата могат да обядват като
заплащат такса в размер на 1,00 лв. на
присъствен ден.
почасова форма
Задължителна постоянна месечна такса - 6.00
лв. без право на обяд. По желание на
родителите децата могат да обядват като
заплащат такса в размер на 1,00 лв. на
присъствен ден.
самостоятелна форма
Не се заплаща такса
Такси
за 5 - 6 г. деца, подлежащи на
3
задължителна предучилищна подготовка за
периода от 15 септември до 31 май
в целодневна форма на организация

3.1
полудневна форма на организация
3.2

Задължителна постоянна месечна такса няма, начислява се само 1,20 лв. на ден за
присъствие
Задължителна постоянна месечна такса няма, без право на обяд. По желание на
родителите децата могат да обядват като
заплащат такса в размер на 1,00 лв. на
присъствен ден.
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почасова форма

Задължителна постоянна месечна такса няма, без право на обяд. По желание на
родителите децата могат да обядват като
заплащат такса в размер на 1,00 лв. на
присъствен ден.
Не се заплаща такса

3.3

3.4
I.

1.

2.

3.

самостоятелна форма
I
Такси
за почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности като допълнителна
услуга по отглеждане на децата по желание
на родителите.
Забележка:
Сезонните
дейности
като
допълнителна услуга
се организират в
неучебно време, а съботно – неделните
дейности в учебно и неучебно време
Такси за ползване на допълнителни услуги- Постоянна месечна такса от 15 лв. и 1,20 лв.
съботно-неделни през учебно време за всички на ден за присъствие.
деца.
Постоянната такса се заплаща предварително.
Забележка: 5 и 6-годишните деца на
целодневна,
полудневна
и
почасова
организация,
ползващи
допълнителните
услуги също заплащат постоянна такса.
Такси за ползване на допълнителни услуги- Постоянна месечна такса от 15 лв. и 1,20 лв.
съботно-неделни през неучебно време за на ден за присъствие.
всички деца.
Постоянната такса се заплаща предварително.
Сезонни дейности
при целодневна и Постоянна месечна такса от 6 лв. и 1,20 лв. на
полудневна организация за всички деца
ден за присъствие.
Забележка: Сезонните дейности са дейности, Постоянната такса се заплаща предварително.
провеждани в периода на неучебното време
от 1 юни до 14 септември.

II.
На основание чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, приема
допълнение и изменение на чл. 40 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина и той придобива следния вид:
Чл. 40 (1) За услугите по гражданска регистрация и актосъставяне се заплащат следните цени :
№

Вид на административната
услуга

1.

За издаване на удостоверение
за наследници за лица
починали преди 1978 г.

2.

За издаване на удостоверение
за наследници за лица
починали след 1978 г.

3.

Издаване на удостоверение за
семейно положение
Издаване на удостоверение за
семейно положение, съпруг/а
и деца
Издаване на удостоверение за
съпруг/а и родствени връзки

4.

5.

Обикновена услуга
Експресна услуга
срок
цена
срок
цена
/ в лв./
/ в лв./
до 7 дни
5,00 лв. за удостоверение
с обем до 2 стр.
За всяка следваща страница се заплаща 1,00 лв.
до 2 дни
4,00 лв. за удостоверение до 1 ден 8,00 за удостоверес обем до 2 стр.
ние с обем до 2
За всяка следваща страни
стр. За всяка
ца се заплаща 1,00 лв.
следваща страница
се заплаща 1,00 лв.
до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Издаване на удостоверение за
родените от майката деца
Издаване на удостоверение за
правно ограничение
Издаване на удостоверение за
идентичност на лице с
различни имена
Издаване на удостоверение за
вписване в регистъра на
населението
Издаване на удостоверение за
снабдяване на чужд гражданин
с документ за сключване на
граждански брак в Република
България
Издаване на удостоверение за
сключване на брак от български гражданин в чужбина
Издаване на удостоверение за
липса на съставен акт за
гражданско състояние /акт за
раждане и акт за смърт/:
Издаване на удостоверение за
граждански брак – дубликат
Издаване на удостоверение за
раждане – дубликат
Издаване на препис –
извлечение от акт за смърт за
втори и следващ път
Издаване на удостоверение за
настоящ адрес при вече
регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за
настоящ адрес след подаване
на адресна карта за заявяване
или за промяна на настоящ
адрес
Издаване на удостоверение за
промяна на настоящ адрес,
регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за
постоянен адрес при вече
регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за
постоянен адрес след подаване
на заявление за заявяване или
за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за
промени на постоянен адрес,
регистриран след 2000 година
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Издаване на заверен препис
или копие от личен регистра-

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 3 дни

3,00

до 2 часа

7,00

до 2 дни

4,00

до 2 часа

10,00

до 2 дни

4,00

до 2 часа

10,00

до 2 дни

4,00

до 2 часа

10,00

до 2 дни

2,00

до 2 часа

5,00

до 2 дни

3,00

-

-

до 2 дни

2,00

до 1 час

5,00

до 2 дни

2,00

до 2 часа

5,00

до 2 дни

3,00

-

-

до 2 дни

2,00

до 2 часа

5,00

-

-

до 2 часа

8,00

-

-

до 2 часа

5,00
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ционен картон или страница
от семейния регистър на
населението
24. Издаване на препис от Семеен
регистър, воден до 1978 г.
25. Издаване на многоезично
извле-чение от акт за
гражданско състояние
26. Издаване на справки по
искане на съдебни
изпълнители

27. Припознаване

-

-

до 2 часа

5,00

до 2 дни

5,00

до 4 часа

12,00

5,00

-

-

до 2 дни

2,00

до 2 часа

5,00

до 3 дни

3,00

до 1 ден

7,00

• За държавните съдебни
изпълнители не се
заплаща такса.
• За частните съдебни
изпълнители се заплаща
такса в зави симост от
исканата услуга
• 5 дни от
раждането,

ако припоз
наването е
извършено
преди съставяне на
акта за
раждане.
• Три месе
ца за припознаване
извършено
след съста
вяне на акт
за раждане
28. Издаване на служебни
бележки
29. Издаване на всички други
видове удостоверения по
искане на граждани

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал;
2. Издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал;
3. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път;
4. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени
в чужбина;
5. Промяна в актовете за гражданско състояние;
6. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние;
7. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи;
8. Възстановяване или промяна на име;
9. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство;
10. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции;
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, учредено по реда на чл. 155 от СК
и по право – по чл. 173 от СК;
(3) За извършени услуги от дирекция „Местни данъци и такси“ се заплащат следните цени:
№

Вид на административната услуга

Обикновена
услуга

Експресна услуга
9

срок
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

2
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на
право на строеж
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на
право на ползване
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на
недвижим имот и незавършено строителство
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Издаване на удостоверение за наличие или липса
на задължения по Закона за местните данъци и
такси
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или
задължения по Закона за местните данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен
данък върху наследство
Предоставяне на информация по искане на частен
съдебен изпълнител

14 дни

цена
/ в лв./
4
6,00 лв.

5
до 2 часа

цена
/ в лв./
6
9,00

14 дни

6,00 лв.

до 2 часа

9,00

14 дни

6,00 лв.

до 2 часа

9,00

7 дни
7 дни

3,00 лв.
3,00 лв.

до 2 часа
до 2 часа

4,50
4,50

7 дни

3,00 лв.

до 2 часа

4,50

7 дни

3,00 лв.

до 2 часа

4,50

7 дни

10,00 лв. до 2 часа

15,00

3

срок

(4) Община Бяла Слатина предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и
юридически лица:
1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече
административни структури.
2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:
а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на
отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;
б. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на
отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на
изпълнение;
3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от цените на отделните услуги и цената
на куриерската услуга, ако се ползва такава.
4. Комплексните услуги се заплащат на касите на община Бяла Слатина в Общинския център за
услуги и информация на гражданите.
(5) Заплащането на административните услуги се извършва при подаване на съответното заявление
или искане за извършване на услугата.
III.
Отменя точки 2, 21 и 23 от Приложение № 1 „Списък с видовете услуги, права и цени за тях“
към чл. 54 от Наредбата.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 228
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. № 6101-109/19.08.2016 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.
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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
58. Помещение водещо се под № 4, находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла
Слатина, с площ 12,20 кв.м. за магазин.
59. 19/546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата югозападната част,
обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
2. Заличава от раздел Б. Имоти, които Община Бяла Слатина има намерение да продаде:
- с. Търнава, поземлени имоти с пореден номер 32 и 33
и ги добавя към раздел А. Имоти, които Община Бяла Слатина има намерение да
предостави под наем,
XIV. с. Търнава
14. Изоставена нива, с площ 26.721 дка. /двадесет и шест декара и седемстотин двадесет и един
квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ
73643 /седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три/, местност „Нетова могла”
представляващ поземлен имот № 031101, парцел 101 /сто и едно/ от масив 31 /тридесет и
едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
15. Изоставена нива, с площ 26.721 дка. /двадесет и шест декара и седемстотин двадесет и един
квадратни метра/, земя пета категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ
73643 /седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три/, местност „Нетова могла”
представляващ поземлен имот № 031102, парцел 102 /сто и две/ от масив 31 /тридесет и
едно/ по картата на възстановената собственост на селото.
3. Добавя към раздел В. Имоти, върху които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
учреди ограничени вещни права/отстъпено право на строеж, право на управление и ползване/.
Учредява безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имот частна
общинска собственост за срок от 10 г., а именно: самостоятелно обособена част на партерния
етаж от сградата с вход от източната и страна обхващаща киносалон с балкон, фоайе и други
обслужващи я помещения, ползвана за читалище, намираща се в УПИ I, кв. 58 по действащия
РП на града.
4. Учредява безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имот частна
общинска собственост за срок от 10 г., а именно: двуетажна масивна сграда, ползвана за
читалище, със застроена площ 490 кв.м.и пристройка към нея със застроена площ 51 кв.м.,
намираща се в УПИ I-422, кв. 39 по действащия ЗРП на с. Попица.
5. Учредява безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имот частна
общинска собственост за срок от 10 г., а именно: масивна двуетажна сграда с частични
стоманобетонни елементи, ползвана за читалище, със застроена площ 708 кв.м., намираща се
в УПИ I-584 кв. 59 по действащия РП на с. Търнава.
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4. Добавя към раздел VII. Обекти от първостепенно значение.
1. Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла
Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ с подобекти: “Реконструкция съпътстващ
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водопровод гр. Бяла Слатина“ и „Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр.
Бяла Слатина“.
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 229
ОТНОСНО: Определяне на представители от Общинския съвет в състав на Общински съвет за
намаляване на риска от бедствия.
Мотиви: За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 от Закон за защита при бедствия
(ЗЗБ), съгласно които Кметът на община:
1. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;
………………………..“,
в изпълнение на изискванията на чл.65а, ал. (1) и (7) от (ЗЗБ), със заповед
на кмета на общината, се създава Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
Съгласно Чл. 65б., Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия:
1. разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на
риска от бедствия;
2. разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия;
3. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 64а, ал. 1 за състоянието на защитата при
бедствия на територията на общината.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл.65а, ал. (1) и (7) от Закон за защита при бедствия, Докладна от Зам.кмета на общината
ОСБА с изх. № 9300-96/09.08.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 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:
Определя за свои представители в състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия:
1. Александър ……… Алексиев
2. Ангел ………… Ангелов
3. Милко …………. Симеонов
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 230
ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви:
1. С т. 8 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. е определена числеността на персонала за
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени
по единните разходни стандарти съгласно РМС № 276 / 2015 г., изменено с РМС № 859 / 03.11.2015 и
структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 16 / 03.12.2015 г. на Общински съвет
Бяла Слатина – 67,5 бр. и 36 бр. – дофинансирани с общински приходи, или общо 103,5 бр. Приета е и
числеността и годишните планови средства за работни заплати на персонала в държавните и
дейностите, финансирани с местни приходи, с изключение на дейностите в образованието
/Приложение № 5/.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, с Решение № 197 / 29.07.2016 г. на Общински
съвет Бяла Слатина, в сила от 01.08.2016 г. е утвърдена нова структура и е одобрена общата численост
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служителите от Общинска администрация Бяла Слатина, а именно 85,5 щатни бройки и кметове и
заместник кметове – 19 броя или общо 104,5 броя.
В Приложение № 5 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Бяла
Слатина за 2016 г. е определен годишен размер на средствата за работни заплати, възнаграждения и
осигурителни вноски (§§01;02;05 от ЕБК за 2016 г.), както следва: 106,5 бройки - 1 198 860 лв. в т. ч.
по ПМС 66 – 3 бройки – 23 500 лв.
От тях 792 500 лв. са предвидени за 67,5 бройки държавна дейност и 406 360 лв. за 36 бройки
дофинансирани щатни бройки и 3 бройки по ПМС 66.
Направените промени в структурата са в рамките на утвърдените средства за възнаграждения в
бюджета за 2016 г. на Общинска администрация Бяла Слатина и не се налага актуализацията им.
2. С Приложение № 8 към Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина е
утвърден списък на второстепенните разпоредители към Община Бяла Слатина.
Съгласно чл. 24 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО Обн., ДВ, бр.
79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.), детската градина е институция в системата на
предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование. В детската градина може да се приемат за
отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на две годишна възраст. В детската градина
може да се разкриват и яслени групи за отглеждане на деца от 10- месечна до тригодишна възраст.
Досегашната дейност на ОДЗ и ЦДГ изцяло се припокрива с дейностите на Детската градина,
регламентирани в приетия ЗПУО.
Съгласно чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в
държавните и общинските детски градини и училища може да се извършват промени, свързани с
наименованието.
Съгласно §8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) и във връзка с чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО заверените към
влизането в сила на закона прогимназии, гимназии, средни общообразователни и професионални
гимназии по чл. 26, ал. 1, т. 2, 4, 6 и 8 от отменения Закон за народната просвета продължават да
осъществяват дейността си по този закон съответно като основни училища, профилирани гимназии,
средни училища и професионални гимназии.
С Решение № 173 / 30.06.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина е решено, 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 името ДГ „Радост“ гр. Бяла
Слатина. На основание на решението и чл. 10, ал. 8 ЗНП (отм.), чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП е издадена
Заповед № 397 / 20.07.2016 г. (обн. ДВ брой 59/2016 г.) на кмета на Община Бяла Слатина за
преобразуването на детската градина. След направена справка в Административен съд Враца е
получена информация, че в рамките на законоустановения срок е постъпила жалба срещу посочената
заповед, което спира нейното изпълнение.
Със Заповед № РД-14-87 / 28.06.2016 г. (обн. ДВ бр. 52 / 2016 г.) на министъра на
образованието и науката Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Бяла
Слатина е определена като общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 от ЗНП (отм.).
Във връзка с горепосоченото Общински съвет Бяла Слатина следва да даде съгласие за промяна
в наименованията на второстепенните разпоредители и включването на нов второстепенен
разпоредител.
3. С т. 6.4 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. по предварителни данни са определени средства в
размер на 8 500 лв. за членски внос. Към 31.07.2016 г. са разплатени разходи за членски внос в размер
на 8 537 лв.
По предварителни данни при изготвяне на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г. са
планирани 75 000 лв. за дофинансиране на читалищата на територията на общината в т.ч. 20 000 лв. за
ремонтни дейности на читалищата в с. Търнава и с. Враняк. Сумата е посочена в т. 6.6 от Решение №
51 / 28.01.2016 г. В Общинска администрация Бяла Слатина, във връзка с горепосоченото са получени
докладни от председателите на читалищните настоятелства в с. Търнава с вх. № 1013-883 / 16.08.2016
г. и с. Враняк с вх. № 10-05-260 / 11.08.2016 г. за необходимостта от отпускане на допълнителни
средства за разплащане на ремонтите на обща стойност 12 050 лв.
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В Общинска администрация Бяла Слатина са получени молби от председателите на църковните
настоятелства в с. Алтимир с вх. № 220-34 / 16.08.2016 г. и с. Тлачене с вх. № 2200-35 / 17.08.2016 г.
за необходимостта от отпускане на допълнителни средства в размер на 7 530 лв. за разплащане на
ремонтите на църквите в двете населени места. В мотивите се посочва, че са отпуснати средства от
Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет за извършване на строително-ремонтни
дейности на храм „Св. Петка“ и храм „Св. Параскева“. Целевите средства са недостатъчни да покрият
плануваните и започнати ремонти по храмовете. При изготвяне на бюджета на Община Бяла Слатина
за 2016 г. са планирани 2 000 лв. за подпомагане на дейността на религиозни организации на
официалните вероизповедания в страната.
Направен е анализ на разходите и събираемостта на приходите към 31.07.2016 г., както и на
очакваното изпълнение до края на 2016 г. и е установено, че могат да бъдат заделени средства от
преизпълнение за покриване на горепосочените разходи.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл.124, ал.2 от ЗПФ, чл.311, ал.2, т,1 от ЗПУО, Докладна от кмета на общината с изх. №
6101-97 / 18.08.2016 г., Наредба № 10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла Слатина и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Променя т.8 от Решение 51 / 28.01.2016 г. – „Определя числеността на персонала за
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата,
определени по единните разходни стандарти съгласно РМС № 276 / 2015 г., изменено с РМС № 859 /
03.11.2015 и структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 16 / 03.12.2015 г. на
Общински съвет Бяла Слатина – 67,5 бр. и 36 бр. – дофинансирани с общински приходи, или общо
103,5 бр. Приема числеността и годишните планови средства за работни заплати на персонала в
държавните и дейностите, финансирани с местни приходи, с изключение на дейностите в
образованието. /Приложение 5/“ и тя добива следното съдържание: „Определя числеността на
персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата,
определени по единните разходни стандарти съгласно РМС № 276 / 2015 г., изменено с РМС № 859 /
03.11.2015 и структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 197 / 29.07.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина – 67,5 бр. и 37 бр. – дофинансирани с общински приходи, или общо
104,5 бр. Приема числеността и годишните планови средства за работни заплати на персонала в
държавните и дейностите, финансирани с местни приходи, с изключение на дейностите в
образованието /Приложение 5/.“
1.1. Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2016 година“ към Решение № 51 / 28.01.2016 г. и то добива следното съдържание:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение № 5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г.

ФУНКЦИИ / ГРУПИ
1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Численост на Годишен планов размер на
щатен и неща- средствата за раб.заплати и
тен персонал
осигурителни вноски за
2016 г.
2016 г.
(§01§02§05)
2
3
128.5
1 348 860
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1. Общински съвет

21

150 000

107.5

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

769 186

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

2.Общинска администрация

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

7.Център за обществена подкрепа-устойчивост

8 000

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙ
СТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Осветление на улици и площади
2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие

59
4

588 576
33 300

9

121 000

3. Озеленяване

18

154 000

4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ

28

280 276

7

50 900

2

9 500

2. Обредни домове и зали
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

5
17

41 400
183 890

1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти

17

183 890

1. Радиотранслационни възли

1.2. Настоящото изменение влиза в сила от 01 август 2016 г.
2. Дава съгласие за промяна на второстепенните разпоредители към Община Бяла Слатина и техните
наименования съгласно приложения списък. / Приложение № 8/. Същият е в сила от 01 август 2016 г.
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Приложение № 8
С П И С Ъ К
На второстепенните разпоредители с бюджет при Община
Бяла Слатина за 2016 г.
1. СУ ”Васил Левски” - гр. Бяла Слатина
2. ОУ”Св. Климент Охридски” - гр. Бяла Слатина
3. НУ ”Цани Гинчев” - гр. Бяла Слатина
4. НУ ”Христо Ботев” - гр. Бяла Слатина
5. НУ ”Христо Смирненски” - гр. Бяла Слатина
6. СУ ”Христо Ботев” - с. Габаре
7. СУ ”Христо Ботев” - с. Галиче
8. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” - с. Попица
9. ОУ „Христо Ботев” - с. Търнава
10. ОУ ”Г.С.Раковски” - с. Търнак
11. ДГ „Радост” – гр. Бяла Слатина
12. ДГ „Детелина” – гр. Бяла Слатина
13. ДГ „Незабравка” – гр. Бяла Слатина
14. ДГ „Червена шапчица” – с. Габаре
15. ДГ „Вълка Ташевска” – с. Търнава
16. ДГ „Слънчице“ – гр.Бяла Слатина
17. Детска ясла „Здравец“ и здравни кабинети- гр. Бяла Слатина
18. Дом за стари хора „Св.Димитър“ - с. Попица
19. Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Бяла Слатина
20. ОП”Общински пазар и социални дейности” - гр. Бяла Слатина
21. ОП ”Чистота и строителство” - гр. Бяла Слатина
22. Център за настаняване от семеен тип - с. Бърдарски геран
23. Преходно и наблюдавано жилище - гр. Бяла Слатина
24.ОП „СП озеленяване и благоустройство“ – гр.Бяла Слатина
25. ПАГ „Никола Й.Вапцаров“ – гр.Бяла Слатина
3. Променя бюджета на Община Бяла Слатина както следва:
3.1. Функция: „Общи държавни служби“
Дейност: местна дейност „Общинска администрация“
§§46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“
БИЛО: 8 500 лв.

СТАВА: 8 537 лв.

Средствата в размер на 37 лв. се осигуряват от преизпълнение на §§36-11 „Получени застрахователни
обезщетения за ДМА“.
3.2. Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: дофинансирана държавна дейност „Читалища“
§§45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“
БИЛО: 75 000 лв.

СТАВА: 87 050 лв.

Средствата в размер на 12 050 лв. се осигуряват от преизпълнение на §§24-06 „Приходи от наем на
земя“.
3.3. Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: Субсидии и други разходи по религиозно дело
§§45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“
БИЛО: 2 000 лв.

СТАВА: 9 530 лв.

Средствата в размер на 7 530 лв. се осигуряват от преизпълнение на §§24-06 „Приходи от наем на
земя“.
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Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 231
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: 1. Лаптопът, който се използва за нуждите на Общинския съвет е морално остарял и се
нуждае от подмяна.
2. Община Бяла Слатина е сключила споразумение с Министерство на регионалното развитие и
благоустройство (МРРБ) на стойност до 800 000 лв. за осигуряване на средства за финансиране на
обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Х. Димитър“, „Хр.
Ботев“, „Н. Хрелков“, „Л. Каравелов“, „Княз Дондуков“, „Д. Благоев“ и „Любомир“ и изграждане на
канализационни клонове по улици „Х. Димитър“, „Княз Дондуков“ и „Любомир“ в гр. Бяла Слатина“.
Предоставените средства от МРРБ са от тези за капиталови разходи по бюджета на министерството
за 2016 г., програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Средствата
ще се предоставят като трансфер през 2016 г. , както следва: 20% не по - късно от 30.09.2016 г. и
останалата част поетапно с приспадане на аванса и след представяне на документи за разплащане на
действително извършени дейности, но не по-късно от 20.12.2016 г.
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. № 6101-92 /
17.08.2016 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: Лаптоп за нуждите на Общински съвет Бяла Слатина
§§52-01 „Придобиване на компютри и хардуер»
Функция «Общи държавни служби»
Дейност «Общински съвети»
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 700 лв.

Средствата в размер на 700 лв. се осигуряват от §10 „Издръжка“ на местна дейност „Общински
съвети“.
2. НОВ ОБЕКТ: Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Х.
Димитър“, „Хр. Ботев“, „Н. Хрелков“, „Л. Каравелов“, „Княз Дондуков“, „Д. Благоев“ и
„Любомир“ и изграждане на канализационни клонове по улици „Х. Димитър“, „Княз Дондуков“
и „Любомир“ в гр. Бяла Слатина.
§§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти»
Функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда»
Дейност „Водоснабдяване и канализация“
Източник на средства: трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
§§61-01
Било: 0 лв.

Става: 800 000 лв.

Средствата в размер на 800 000 лв. се осигуряват от §§61-01 „Трансфери между бюджети“- получени
трансфери от МРРБ.
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Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 232
ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по проект „От ранно детско развитие към
образователна интеграция“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M2OP001-0120 от 01.0802016 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г..
Мотиви:
Община Бяла Слатина изпълнява проект „От ранно детско развитие към
образователна интеграция“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание
и подготовка на деца в неравностойно положение“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
.
Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от датата на сключване на договора за
предоставяне на БФП. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на 197
313 лева безвъзмездна финансова помощ.
С реализирането на проекта ще бъде удовлетворена потребността от прилагане на целенасочени
мерки за образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност на деца от
етническите малцинства или маргинализирани групи. Ще се предостави подкрепа на децата в
неравностойно положение от 4 детски градини на територията на община Бяла Слатина, на възраст от
4 до 6 години, за ранно развитие и образование. Изпълнението на проекта ще осигури по-добри
възможности и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда. Основните
дейности на проекта, са свързани с подготовка за равен старт в училище на деца от етнически
малцинства, насърчаване участието на родителите във възпитателния процес и подобряване на
образователната среда в детските градини. В резултат от изпълнението на така планираните дейности,
ще се осигурят условия за предучилищна подготовка и възпитание на децата и по-добра среда за ранно
развитие.
Съгласно насоките за кандидатстване, бенефициентът може да поиска от УО извършване на
авансово плащане в размер до 20% от стойността на БФП. Необходимо условие за получаване на
авансовото плащане по проекта е издаването в полза на Управляващия орган на Запис на заповед,
обезпечаваща пълния размер на аванса, придружена от Решение на Общински съвет, с което се
разрешава поемането на задължението, посочено в Записа на заповед.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 4800-29-11 /17.08.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-3 / 08.07.2016 г. на МФ за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване
на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по ОП и програмите за европейско териториално сътрудничество, 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. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде Запис на заповед без протест и без
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на
Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, като обезпечение, гарантиращо пълния
размер на авансовото плащане по Договор №BG05M2OP001-3.001-0120 за изпълнение на проект „От
ранно детско развитие към образователна интеграция“, по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
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предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на стойност 197 313,00 лв.
2. Одобрява поемането на задължение в размер на 39 462,60 лв. (тридесет и девет хиляди
четиристотин шестдесет и два лева и шестдесет стотинки), което представлява 20% от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по Договор №BG05M2OP001-3.001-0120 за
изпълнение на проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция“.
Поименно гласуване: Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 233
ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по проект „Център за социално включване „Аз и
моето семейство“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.004-0060 от 03.0802016 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г..
Мотиви:
Община Бяла Слатина има сключен договор с Министерство труда и социалната
политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в
качеството й на УО на ОПРЧР 2014-2020, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект „Център за социално включване „Аз и моето семейство“.
Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца, считано от датата на сключване на договора за
предоставяне на БФП. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на
295 980,40 лева безвъзмездна финансова помощ.
Реализирането на проекта е продължение на утвърдения успешен модел за предоставяне на
интегрирани услуги за социално включване на деца от 0 до 7 години и техните семейства и намаляване
на бедността. Основните дейности на проекта, са свързани с предоставянето на комплексни услуги по
ранна интервенция на деца с увреждания, подкрепа на семействата за ранно развитие на децата,
превенция и предотвратяване на детските заболявания, мотивация и подготовка за равен старт в
училище и управление и функциониране на услугите. В резултат от изпълнението на така планираните
дейности, ще се осигури качествена, ефективна и устойчива среда за подкрепа на деца и родители от
уязвими групи, в която среда те ще могат да се развиват свободно и пълноценно.
Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Бяла Слатина може да поиска
авансово плащане в размер до 20% от сумата на допустимите разходи или 59 196,08 лв. Необходимо
условие за получаване на авансовото плащане по проекта е издаването в полза на Управляващия орган
на Запис на заповед, обезпечаваща пълния размер на аванса, придружена от Решение на Общински
съвет, с което се разрешава поемането на задължението, посочено в Записа на заповед.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 0410-6-6 /17.08.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-3 / 08.07.2016 г. на МФ за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване
на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по ОП и програмите за европейско териториално сътрудничество, 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. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде Запис на заповед без протест и без
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на
Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на
авансовото плащане по Договор №BG05M9OP001-2.004-0060 за изпълнение на проект „Център за
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социално включване „Аз и моето семейство“, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско
развитие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 295 980,40 лв.
2. Одобрява поемането на задължение в размер на 59 196,08 лв. (петдесет и девет хиляди сто
деветдесет и шест лева и осем стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената
безвъзмездна финансова помощ по Договор №BG05M9OP001-2.004-0060 за изпълнение на проекта
„Център за социално включване „Аз и моето семейство“.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 234
ОТНОСНО:, Кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение по реда на Наредба 12
от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура.“ От мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на
територията на гр. Бяла Слатина“.
Мотиви: Община Бяла Слатина подготвя проектно предложение за реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на
територията на гр. Бяла Слатина, с което да кандидатства по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
Основната цел на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малки по мащаби инфраструктура” е насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони. По нея се предоставя
финансова помощ за инвестиции в инфраструктура и облагородяване на селата. Финансовата помощ е
безвъзмездна и съгласно правилата се предоставя за допустими за подпомагане дейности, а именно –
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях.
Критериите за подбор на общински проекти по Наредба 12 от 25 юли 2016 г., свързани с
инвестиции за строителство или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и
съоръжения към тях, дават приоритет на проекти, които са свързани с изграждане и/или
реконструкция на инфраструктура в Северозападен район, обслужваща общини с високо ниво на
безработица и брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на
териториално въздействие.
Инвестиционният проект, с който Община Бяла Слатина ще кандидатства по реда на
горецитираната Наредба, предвижда реконструкция на улици и тротоари в гр. Бяла Слатина, които са
от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие
на икономиката.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-94 / 18.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните
за обявяване на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура",
чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на
територията на гр. Бяла Слатина“ по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на
земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 235
ОТНОСНО: Потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на
територията на гр. Бяла Слатина“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина 2014 – 2020.
Мотиви: Със Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните беше
определен период за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, с
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", с начална дата 02.09.2016 г. и
краен срок 03.10.2016 г.
Предвид предстоящото кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и
принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ и с оглед спазване на изискванията на
Наредба 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., е необходимо потвърждение за съответствие на дейностите по проекта
с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Включените дейности по проекта са свързани с реконструкция на съществуващи улици /пътно
платно и тротоари/, ремонт на улично осветление, изграждане на видеонаблюдение и съответстват на
заложените стратегически цели и приоритети в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
на община Бяла Слатина, както следва:
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на общината
Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване на
енергийната ефективност
Специфична цел 3.1.1.: Подобряване на пътната инфраструктура
Мярка 3.1.1.1: Подобряване и развитие на пътната инфраструктура
Дейност 1: Възстановяване и изграждане на улични настилки и тротоари
В този смисъл, допустимите за финансиране дейности по проекта напълно съответстват на
заложените стратегически цели и приоритети в Общинския план за развитие и допринасят за
постигане на целите на подмярката 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-93 / 18.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ за
подпомагане по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съответстват
на приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г.,
както следва:
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на
общината
Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване
на енергийната ефективност
Специфична цел 3.1.1.: Подобряване на пътната инфраструктура
Мярка 3.1.1.1: Подобряване и развитие на пътната инфраструктура
Дейност 1: Възстановяване и изграждане на улични настилки и тротоари
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 236
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение по реда на Наредба 12
от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура.“ От мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и
изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре,
Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“.
Мотиви: Община Бяла Слатина подготвя проектно предложение за реконструкция и
изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре,
Попица, Соколаре и Алтимир, с което да кандидатства по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
Основната цел на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малки по мащаби инфраструктура” е насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони. По нея се предоставя
финансова помощ за инвестиции в инфраструктура и облагородяване на селата. Финансовата помощ е
безвъзмездна и съгласно правилата се предоставя за допустими за подпомагане дейности, а именно –
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.
Критериите за подбор на общински проекти по Наредба 12 от 25 юли 2016 г., свързани с
инвестиции за реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения, дават приоритет на проекти,
които въвеждат иновативни технологии с екологичен ефект, са в райони с установен или прогнозиран
воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и брой население, което ще се възползва от
подобрените основни услуги.
Инвестиционният проект, с който Община Бяла Слатина ще кандидатства по реда на
горецитираната Наредба, предвижда реконструкция на ВиК мрежата в населени места, в които е
установен воден стрес, а именно – Алтимир, Габаре, Галиче, Попица и Соколаре, с общо население от
6 165, което ще се възползва от подобрените услуги.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-94 / 18.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните
за обявяване на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура",
чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8 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. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и
изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче,
Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина” по реда на Наредба 12 от 25 юли
2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 237
ОТНОСНО: Потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и изграждане на
нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре
и Алтимир, Община Бяла Слатина“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина 2014 – 2020.
Мотиви: Със Заповед №РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните беше
определен период за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, с
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", с начална дата 02.09.2016 г. и
краен срок 03.10.2016 г.
Предвид предстоящото кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение
„Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата
Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина” и с оглед спазване на
изискванията на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., е необходимо потвърждение за съответствие на дейностите
по проекта с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Включените дейности по проекта, свързани с реконструкция и рехабилитация на водопроводната
мрежа в 5 населени места от община Бяла Слатина, в които е установен воден стрес, съответстват на
заложените стратегически цели и приоритети в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
на община Бяла Слатина, както следва:
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на общината
Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване на
енергийната ефективност
Специфична цел 3.1.2.: Развитие и подобряване на ВиК инфраструктура
Мярка 3.1.2.2: Подобряване на водопроводната мрежа в селата от общината
Дейност 2: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в населени места под 2 000
е.ж.
В този смисъл, допустимите за финансиране дейности по проекта напълно съответстват на
заложените стратегически цели и приоритети в Общинския план за развитие и допринасят за
постигане на целите на подмярката 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
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селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-95 / 18.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци
на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и
Алтимир, Община Бяла Слатина“ за подпомагане по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съответстват на приоритетите
на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на
общината
Приоритет 3.1: Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване
на енергийната ефективност
Специфична цел 3.1.2.: Развитие и подобряване на ВиК инфраструктура
Мярка 3.1.2.2: Подобряване на водопроводната мрежа в селата от общината
Дейност 2: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в населени места под 2 000 е.ж.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 238
ОТНОСНО: Поемане на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните
помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект „Реконструкция и
изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре,
Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина”.
Мотиви: Със Заповед №РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните беше
определен период за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, с
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", с начална дата 02.09.2016 г. и
краен срок 03.10.2016 г.
Предвид предстоящото кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение
„Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата
Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина” и с оглед спазване на
изискванията на чл. 20, ал.1, т. 6 от Наредба 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., е необходимо поемането на
задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи, в случай, че проекта
бъде одобрен за финансиране.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-95-1 / 19.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
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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 :
Удостоверява, че при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект
„Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата
Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина”, ще се спазва законодателството
в областта на държавните помощи.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 239
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Довършване на
канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване
работата на ПСОВ” с подобекти: Реконструкция съпътстващ водопровод гр. Бяла Слатина и
Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване работата
на ПСОВ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
и включването му като приоритетен обект в Програмата за реализация на Общински план за развитие
на Община Бяла Слатина 2014-2020.
Мотиви: Община Бяла Слатина е разработила проектно предложение /инвестиционен проект/
„Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина с
цел подобряване работата на ПСОВ” с подобекти: Реконструкция съпътстващ водопровод гр. Бяла
Слатина и Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване
работата на ПСОВ, с което възнамерява да кандидатства за финансиране пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Предмет на проектите са:
1.
За подобект „Реконструкция съпътстващ водопровод гр. Бяла Слатина”: подмяна на
участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици, както следва: „Княз Дондуков”; „Тодор
Каблешков”, „Панайот Волов”, „Бачо Киро”, „Арда”, „Марица”, „Искър”, „Димитър Благоев” и
„Янтра”. Водопроводът съпътства предвидената за доизграждане и реконструкция канализация по
горепосочените улици, която ще допринесе значително за натоварването и оттам подобряване на
работата на Пречиствателната станция за отпадни води в гр. Бяла Слатина.
2.
За подобект „Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с
цел подобряване работата на ПСОВ”: изграждане на нова канализация по участъци от улици, както
следва: „Княз Дондуков”; „Тодор Каблешков”, „Панайот Волов”, „Бачо Киро”, „Арда”, „Марица”,
„Искър”, „Димитър Благоев” и реконструкция на участъци по канализационни клонове по улици:
„Бачо Киро” и „Янтра”. Целта на разработката е доизграждане на канализационната мрежа и с това
подобряване на работата на недостатъчно натоварената ПСОВ.
Необходимо е Решение на Общински съвет Бяла Слатина за кандидатстване пред
финансиращия орган - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС). Освен това е необходимо проектът със съответните подобекти да бъде включен като
общински обект от първостепенно значение в Програмата за реализация на Общински план за
развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020 и в съответствие с чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §
5, т. 73 от ЗУТ и § 1, т. 6 от ЗОС. Проектното предложение напълно кореспондира със специфична цел
3.1.2. „Развитие и подобряване на ВиК инфраструктурата” на Общински план за развитие на Община
Бяла Слатина и следва да бъде включено в Програмата за реализация на същия със съответната му
стойност.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 0800-153 / 17.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
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ЗМСМА и, във връзка с § 5, т. 73 от ЗУТ, § 1, т. 6 от ЗОС, 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. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проектно предложение „Довършване на
канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване
работата на ПСОВ” с подобекти: Реконструкция съпътстващ водопровод гр. Бяла Слатина и
Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване работата
на ПСОВ.
2. Допълва Програмата за реализация на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина
2014-2020 в частта му „специфична цел 3.1.2. „Развитие и подобряване на ВиК инфраструктурата” с
проект „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла
Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ” на обща стойност 2 425 666,96 лв. с вкл. ДДС
(респективно 2 021 389,13 лв. без ДДС), с подобекти: „Реконструкция съпътстващ водопровод гр. Бяла
Слатина” и „Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел
подобряване работата на ПСОВ”, като ОБЯВЯВА същия за общински обект от първостепенно
значение.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими действия по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 240
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, Компонент 1: МОН и
общините, на чиято територия са разположени професионални училища по направление „Ветеринарна
медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“, процедурата BG16RFOP0013.002.
Мотиви: Община Бяла Слатина е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в
Република България” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Предвидената подкрепа по настоящата процедура е за подобряване на материално-техническата база в
образователните институции и създаване на условия за модерни образователни услуги чрез
модернизиране на инфраструктурата в професионалните училища от национално и регионално
значение.
Допустимите дейности по процедурата са строителство, реконструкция и ремонт на държавни и
общински професионални училища от национално и регионално значение, включително прилежащото
дворно пространство, прилежащите общежитията към тях, конструктивни обследвания на съответните
сгради, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. Интервенциите следва да включват цялостно
обновяване на съответните образователни институции.
Съгласно приоритизирания списък с обекти, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране
на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, ще бъдат подкрепени
професионални училища с национално и регионално значение в два компонента: Компонент 1 с
направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и
Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна
медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“.
Професионалната агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" в гр. Бяла Бяла Слатина, която
с влизането на Закона за предучилищното и училищното образование, обн. в ДВ бр.79 от 13.10.2015г.,
от 01.08.2016 г. стана общинско училище, е включена в приоритизирания списък по Компонент 1.
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Максималният размер на БФП, определен за обновяване на обекта, възлиза на
1 300 000 лв.,
като конкретен бенефициент, който може да получи безвъзмездната финансова помощ за изпълнение
на проекта е Община Бяла Слатина.
Планираната продължителност на проектите е до 30 месеца. Крайният срок за подаване на проектните
предложения по Компонент 1 е 30.09.2016 г.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, към пакета документи трябва да бъде
приложено Решение на Общинския съвет, чрез което да се декларира, че предназначението на
сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5
години след приключване на дейностите по проекта. Това е условие за финансирането на обекта, с
което се гарантира устойчивостта на предложения проект.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-106/ 19.08.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
Декларира, че предназначението на сградите на Професионалната агротехническа гимназия
"Никола Йонков Вапцаров" гр. Бяла Слатина, обект на интервенция по проекта, с който Община Бяла
Слатина ще кандидатства по процедура BG16RFOP001- 3.002 „Подкрепа за професионалните училища
в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 17 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: А. Антонов, Н. Попов и Р. Искренова не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от
ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 241
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 155 / 26.05.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 155 / 26.05.16.. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-55-1 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 155 от 26.05.2016 г. по протокол № 11 от 26.05.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
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„2. На основание чл. 39, ал. 4 и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост учредява в
полза на Читалище „Развитие - 1892” – гр. Бяла Слатина безвъзмездно право на ползване и
безвъзмездно право на строеж за срок от 10 г. върху следния недвижим имот в гр. Бяла Слатина,
област Враца, ул. “Любен Каравелов“ № 8, частна общинска собственост, а именно: самостоятелно
обособена част на партерния етаж от сградата с вход от източната и страна обхващаща
киносалон с балкон, фоайе и други обслужващи я помещения, ползвана за читалище, намираща се в
УПИ I, кв. 58 по действащия РП на града, при задължение на читалището да кандидатства с проект
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., да сключи Договор
за реализацията му в случай на одобрение. За начало на срока на правото на ползване и на правото на
строеж върху застроената със самостоятелно обособена част от сградата част от терена, да се
счита датата на подаване на заявлението за подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 17 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: А. Антонов, Н. Попов и Р. Искренова не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от
ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 242
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Развитие-1892” - гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина” на
НЧ „Развитие-1892” - гр. Бяла Слатина с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина 2014 - 2020.
Мотиви: Народно читалище „Развитие-1892” – гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина подготвя
проектно предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Развитие-1892” – гр.
Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране
извършването на капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г.,
подмярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно
Заповед № РД09-522 / 02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Развитие-1892” - гр. Бяла
Слатина, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и поконкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-98 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Развитие-1892” - гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина” за подпомагане
по реда на Наредба
№ 12 / 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 243
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 187 / 30.06.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 187 / 30.06.16. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-67-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 187 от 30.06.2016 г. по Протокол № 12 от 30.06.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява в полза на НЧ
„Просвета-1926” - с. Алтимир безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху следния
недвижим имот в с. Алтимир, община Бяла Слатина, област Враца, ул. “Христо Ботев“ № 26,
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частна общинска собственост, а именно: монолитна двуетажна сграда, ползвана за читалище, с
разгъната застроена площ 1880 кв.м., намираща се в УПИ I, кв. 37 по действащия РП на селото, при
задължение на читалището да кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение. За
начало на срока на правото на ползване върху застроената със сградата част от терена да се счита
датата на подаване на заявлението за подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 244
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Просвета-1926” - с. Алтимир, общ. Бяла Слатина” на НЧ
„Просвета-1926” - с. Алтимир с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина
2014-2020.
Мотиви: Народно читалище „Просвета-1926” – с. Алтимир, общ. Бяла Слатина подготвя проектно
предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Просвета-1926” - с. Алтимир,
общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране извършването на
капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г., подмярка 7.2 по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно Заповед № РД09-522 /
02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Просвета-1926” - с. Алтимир,
общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и по-конкретно в
частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-99 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Просвета-1926” - с. Алтимир, общ. Бяла Слатина” за подпомагане по реда
на Наредба
№ 12 / 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 245
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 157 / 26.05.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 157 / 26.05.16.. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-52-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 157 от 26.05.2016 г. по протокол № 11 от 26.05.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява в полза на НЧ
„Съединение-1923” - с. Бърдарски геран безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху следния
недвижим имот в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца, ул. “Димитър Благоев“
№ 46, частна общинска собственост, а именно: масивна двуетажна сграда на дървен гредоред,
ползвана за читалище, със застроена площ 480 кв.м., намираща се в УПИ IV, кв. 17 по действащия РП
на селото, при задължение на читалището да кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., да сключи Договор за
реализацията му в случай на одобрение. За начало на срока на правото на ползване върху
застроената със сградата част от терена да се счита датата на подаване на заявлението за
подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 246
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Съединение-1923” - с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина”
на НЧ „Съединение-1923” - с. Бърдарски геран с приоритетите на Общински план за развитие на
Община Бяла Слатина 2014 - 2020.
Мотиви: Народно читалище „Съединение-1923” – с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина
подготвя проектно предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ
„Съединение-1923” - с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да
кандидатства за финансиране извършването на капитален ремонт на материалната база по реда на
Наредба № 12 / 25.07.2016 г., подмярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
с определена съгласно Заповед № РД09-522 / 02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите
03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Съединение-1923” - с.
Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети
и по-конкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-100 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява,

че

дейностите,

включени

в

проект

„Подобряване

на

културната
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инфраструктура в НЧ „Съединение-1923” - с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина” за
подпомагане по реда на Наредба
№ 12 / 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните за
прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват
на приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г.,
както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 247
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 158 / 26.05.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 158 / 26.05.16. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-51-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 158 от 26.05.2016 г. по протокол № 11 от 26.05.2016г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост учредява в
полза на НЧ „Напредък-1897” - с. Попица безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на
строеж за срок от 10 г. върху следния недвижим имот в с. Попица, община Бяла Слатина, област
Враца, ул. “Христо Ценов Кътов“ № 47, частна общинска собственост, а именно: двуетажна
масивна сграда, ползвана за читалище, със застроена площ 490 кв.м. и пристройка към нея със
застроена площ 51 кв.м., намираща се в УПИ I-422, кв. 39 по действащия ЗРП на селото, при
задължение на читалището да кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение. За
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начало на срока на правото на ползване и на правото на строеж върху застроената със сградата
част от терена да се счита датата на подаване на заявлението за подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 248
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1897” - с. Попица, общ. Бяла Слатина” на НЧ
„Напредък-1897” - с. Попица с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина
2014-2020.
Мотиви: Народно читалище „Напредък-1897” – с. Попица, общ. Бяла Слатина подготвя проектно
предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1897” - с. Попица,
общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране извършването на
капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г., подмярка 7.2 по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно Заповед № РД09-522 /
02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1897” - с.
Попица, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и поконкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-101 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Напредък-1897” - с. Попица, общ. Бяла Слатина” за подпомагане по реда
на Наредба
№ 12 / 25.07.2016г.на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Цв. Късльовска не гласува – подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 249
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 156 / 26.05.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 156 / 26.05.16.. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-54-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 156 от 26.05.2016г. по протокол № 11 от 26.05.2016г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 и чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост учредява в
полза на НЧ „Напредък-1898” - с. Търнава безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на
строеж за срок от 10 г. върху следния недвижим имот в с. Търнава, община Бяла Слатина, област
Враца, ул. “Георги Димитров“ № 97,частна общинска собственост, а именно: масивна двуетажна
сграда с частични стоманобетонни елементи, ползвана за читалище, със застроена площ 708 кв.м.,
намираща се в УПИ I-584, кв.59 по действащия РП на селото, при задължение на читалището да
кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение.За начало на срока на
правото на ползване и на правото на строеж върху застроената със сградата част от терена да се
счита датата на подаване на заявлението за подпомагане.““
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Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Цв. Късльовска не гласува – подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 250
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1898” - с. Търнава, общ. Бяла Слатина” на НЧ
„Напредък-1898” - с. Търнава с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина
2014-2020.
Мотиви: Народно читалище „Напредък-1898” – с. Търнава, общ. Бяла Слатина подготвя проектно
предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1898” - с. Търнава,
общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране извършването на
капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016г., подмярка 7.2 по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно Заповед № РД09-522 /
02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък-1898” - с.
Търнава, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и поконкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-102 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Напредък-1898” - с. Търнава, общ. Бяла Слатина” за подпомагане по реда
на Наредба
№ 12 / 25.07.2016г.на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
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Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 251
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 160 / 26.05.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 160 / 26.05.16.. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-49-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 160 от 26.05.2016г. по протокол № 11 от 26.05.2016г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2.
На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява в полза на
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” - с. Соколаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху следния
недвижим имот в с. Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, ул. “Петко Коташки“ № 17,
частна общинска собственост, а именно: масивна двуетажна сграда с железобетонна конструкция
и изградена пристройка /салон за увеселения/, ползвана за културен дом, с обща застроена площ 820
кв.м., намираща се в УПИ I, кв. 34 по действащия РП на селото, при задължение на читалището да
кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение. За начало на срока на
правото на ползване върху застроената със сградата част от терена да се счита датата на
подаване на заявлението за подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 252
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” - с. Соколаре, общ. Бяла Слатина” на
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” - с. Соколаре с приоритетите на Общински план за развитие на Община
Бяла Слатина 2014-2020.
Мотиви: Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1920” – с. Соколаре, общ. Бяла Слатина подготвя
проектно предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Н. Й. Вапцаров1920” - с. Соколаре, общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране
извършването на капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г.,
подмярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно
Заповед № РД09-522 / 02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” - с.
Соколаре, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и поконкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-103 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Н. Й. Вапцаров-1920” - с. Соколаре, общ. Бяла Слатина” за подпомагане
по реда на Наредба
№ 12 / 25.07.2016г.на Министерство на земеделието и храните за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
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Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 253
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 186 от 30.06.2016г. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 186 от 30.06.2016 г. Промяната в редакцията е
необходима с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента,
определен с цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-68-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 186 от 30.06.2016г. по протокол № 12 от 30.06.2016г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява в полза на НЧ
„Зора-1904” - с. Габаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху следния недвижим
имот в с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца, ул. “Петко Лалов“ № 29, частна общинска
собственост, а именно: масивна двуетажна сграда, ползвана за читалище, със застроена площ 1050
кв.м., намираща се в УПИ I I I-545, кв. 32 по действащия РП на селото, при задължение на
читалището да кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение. За начало на срока
на правото на ползване върху застроената със сградата част от терена да се счита датата на
подаване на заявлението за подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 254
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Зора-1904” - с. Габаре, общ. Бяла Слатина” на НЧ „Зора-1904”
- с. Габаре с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2014 - 2020.
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Мотиви: Народно читалище „Зора-1904” – с. Габаре, общ. Бяла Слатина подготвя проектно
предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Зора-1904” - с. Габаре, общ.
Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране извършването на капитален
ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г., подмярка 7.2 по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно Заповед № РД09-522 / 02.08.2016 г.
крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Зора-1904” - с. Габаре,
общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и по-конкретно в
частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-104 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Зора-1904” - с. Габаре, общ. Бяла Слатина” за подпомагане по реда на
Наредба
№ 12 / 25.07.2016г.на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
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Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 255
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 188 / 30.06.16. на Общинския съвет.
Мотиви: Поради изискванията на официално обнародваната Наредба 12 от 25 юли 2016 г. на
Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните, следва да бъде допълнено Решение № 188 / 30.06.16. Промяната в редакцията е необходима
с оглед привеждане на решението в съответствие с изискванията на регламента, определен с
цитираната Наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 37, ал. 5, чл.3 9, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 6101-69-2 / 19.08.2016 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. Изменя и допълва Решение № 188 от 30.06.2016 г. по протокол № 12 от 30.06.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина в частта на т. 2, като текста придобива следния вид:
„2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост учредява в полза на НЧ
„Съзнание-1919” - с. Бъркачево безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху следния
недвижим имот в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, ул. “Георги Димитров“ № 17,
частна общинска собственост, а именно: двуетажна масивна сграда на дървен гредоред, ползвана за
читалище, със застроена площ 985 кв.м., намираща се в УПИ I I I, кв. 33 по действащия РП на селото,
при задължение на читалището да кандидатства с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., да сключи Договор за
реализацията му в случай на одобрение. За начало на срока на правото на ползване върху
застроената със сградата част от терена да се счита датата на подаване на заявлението за
подпомагане.“
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 256
ОТНОСНО: Съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Подобряване на
културната инфраструктура в НЧ „Съзнание-1919” - с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина” на НЧ
„Съзнание-1919” - с. Бъркачево с приоритетите на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина 2014 - 2020.
Мотиви: Народно читалище „Съзнание-1919” – с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина подготвя
проектно предложение „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Съзнание-1919” - с.
Бъркачево, общ. Бяла Слатина”, с което възнамерява да кандидатства за финансиране извършването на
капитален ремонт на материалната база по реда на Наредба № 12 / 25.07.2016 г., подмярка 7.2 по
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Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с определена съгласно Заповед № РД09-522 /
02.08.2016 г. крайна дата за депозиране на проектите 03.10.2016 г.
Проектните дейности, които са предвидени за осъществяване с основен приоритет строителноремонтни дейности за ремонт и реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване,
са допустимите, определени и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на
горецитираната Наредба. Максималният грант за финансирането на един такъв проект с бенефициент
читалище, е определен на 200 000 евро. При подготовката на проектната документация, единият от
изискуемите и задължителни съпътстващи документи, е Решение на местния Общински съвет за
удостоверяване на обстоятелството, че дейностите, включени в съответния проект, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина.
Анализът на съдържанието на Общинския план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020
показва, че проект „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Съзнание-1919” - с.
Бъркачево, общ. Бяла Слатина” кореспондира в пълна степен с Плана и неговите приоритети и поконкретно в частта:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-105 /
18.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на културната
инфраструктура в НЧ „Съзнание-1919” - с. Бъркачево, общ. Бяла Слатина” за подпомагане по
реда на Наредба
№ 12 / 25.07.2016г.на Министерство на земеделието и храните за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съответстват на приоритетите на
Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г., както следва:
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на
групите в риск
Приоритет 2.1: Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на
образованието, здравеопазването, културата и спорта
Специфична цел 2.1.3.: Развитие на културния живот в общината
Мярка 2.1.3.1: Съхранение и развитие на културния живот
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата, църквите, религиозните храмове и
културните обекти
Мярка 2.1.3.2: Подобряване на материално - техническата база
Дейност 1: Подобряване на сградния фонд на читалищата и културните обекти
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 257
ОТНОСНО: Одобряване на Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла
Слатина.
Мотиви: С Решение № 524 / 2013 г., взето на редовно заседание на Общински съвет - Бяла Слатина с
Протокол № 31 / 27.06.2013 г., е открита процедура по разработването на задание за Общ устройствен
план и Опорен план на Община Бяла Слатина. Решението на Общинския съвет е взето на основание на
чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл.
125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и § 123, ал. 1 от Закона за изменение и
допълнение на ЗУТ.
Със същото решение Общински съвет - Бяла Слатина е възложил на Кмета на Общината, да проведе
процедура по възлагане изработването на планово задание и Опорен план за изработване на ОУП на
Община Бяла Слатина, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на
разработване на плана като първа фаза от неговото разработване.
В изпълнение на горното е сключен договор № 5036 / 14.07.2014 г. с „НЦТР” ЕАД - гр. София, в
резултат на което е изготвено Планово задание за изработване на Общ устройствен план на общината.
Същият е съгласуван с всички компетентни институции съгласно изискванията на ЗУТ.
Решенията по чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект се приемат по предложение на кмета на
общината, придружено от задание по чл. 125 от същия закон, включващо при необходимост опорен
план, който е неразделна част от него, както и допълнителна информация, свързана с устройството на
съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа
изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. То се придружава
от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите на съответната
територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 1, чл, чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 0800-151 /
16.08.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 10 и т. 22 и
чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Одобрява Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла
Слатина, съдържащо изискванията относно териториалния обхват, сроковете и етапите на
разработване на ОУП на Общината като първа фаза от неговото разработване и Опорен план.
2. Разрешава изработване на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина по ред и
условия, нормативно регламентирани по законите на Република България и в съответствие с
приложеното задание на Община Бяла Слатина.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, да предприеме всички необходими действия за
обезпечаване на собствения принос на община Бяла Слатина в размер на 76 811 лв., което е 35 % от
договореното финансиране съгласно сключено с МРРБ Споразумение № РД-02-30-166/26.05.16 г. и
разходът да се заложи като обект в капиталовата програма на община Бяла Слатина в Бюджет 2018 г.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, в съответствие с действащите нормативни
документи, да възложи изработването на Общ устройствен план за територията на Община Бяла
Слатина в обхват територията на Община Бяла Слатина и фази – предварителен и окончателен проект.
Обемът и съдържанието на ОУП на Община Бяла Слатина да се разработи за прогнозен период от 20
години.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 258
ОТНОСНО: Изработен частичен подробен устройствен план (ЧИПУП) план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за част от квартал 35 по плана на гр. Бяла Слатина, обхващащ УПИ І - за жилищно
строителство, УПИ ХVІІ-1845 и УПИ ХVІІІ-1846.
Мотиви:
Представен е за разглеждане ЧИПУП (ПРЗ) за част от кв. 35 по плана на гр. Бяла
Слатина за изработването на който е издадена заповед № 323 / 10.03.2015 г. на Кмета на Община
Бяла Слатина по реда на чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ.
Проекта предвижда изменение на дворищната регулация между УПИ І - за жилищно
строителство, УПИ ХVІІ - 1845 и УПИ ХVІІІ - 1846 и образуването на три нови УПИ ІV – 1852, УПИ
ХVІІ - 1845 и УПИ ХVІІІ - 1846. Изменението е отразено с линии, надписи и щриховки в зелен цвят.
С план за регулация е предвидено ново застрояване за новообразуваните урегулирани
поземлени имоти указано с линии на застрояване в червен цвят.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
Докладна от Кмета на общината с изх. № 0800-152 / 16.08.2016 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 ЧИПУП (ПРЗ) в описания обхват за УПИ І – за жилищно строителство, УПИ
ХVІІ – 1845 и УПИ ХVІІІ – 1846 в кв. 35 по плана на гр. Бяла Слатина.
2. За представения ЧИПУП (ПРЗ), Кметът на Община Бяла Слатина да издаде заповед на основание
чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: К. Касъмов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 259
ОТНОСНО: Постъпило инвестиционно намерение от …….. с вх. № 9400-1550 / 09.06.2016 г. за
отглеждане на 500 дка „лавандула“ на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви:
Постъпило е инвестиционно намерение от …………….. с вх. № 9400-1550 / 09.06.2016 г.
за отглеждане на 500 дка „лавандула“ на територията на община Бяла Слатина. След направена
справка се установи, че посочените в инвестиционното намерение имоти са общинска собственост, а
именно:
Поземлени имоти с №,№ 000104, 000105 и 000106, находящи се в землището на с. Галиче,
община Бяла Слатина, имат начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, а имоти с
№,№ 031101, 031102 в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина имат начин на трайно ползване
„изоставена нива“.
Гореизброените имоти са свободни и могат да бъдат отдадени под аренда за желаната от
заявителката инвестиция за срок от 40 години по реда на Наредба № 6 на ОбС Бяла Слатина, при
гратисен период, съгласно чл. 51а от същата наредба.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8 от ЗОС, чл. 51а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. VI-2 и т.VII1.2 от Приложение 1 от Наредба № 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Становище от Кмета на общината с изх. № 9400-155044

1/ 19.08.2016 г. по повод Инвестиционно намерение от ………….. с вх. № 9400-1550 / 09.06.2016 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 :
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина провеждането на процедури за отдаване под аренда при
условията на чл. 141 до 155 от Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (конкурси), при гратисен период съгласно чл. 51а от същата
Наредба, за срок от 40 (четиридесет) стопански години, на общинска земя, намираща се в землището
на с. Галиче, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 14406, и землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ73643, за
оглеждане на лавандула, а именно:
№ АОС
1121
1122
1123
1415
1416

Местност
Припека
Припека
Вълча вода
Нетова могила
Нетова могила

№ ПИ
000104
000105
000106
031102
031101

Площ /дка/
53.630
17.591
3.816
26.721
26.721

Начин на тр. ползване
из. тр. нас.
из. тр. нас.
из. тр. нас.
изоставена нива
изоставена нива

2. Определя начална годишна арендна вноска - 40 лв./дка, гаранция за участие в конкурсите 10 % от началната годишна аредна вноска, както следва:
№ ПИ
000104
000105
000106
031102
031101

Площ /дка/
53.630
17.591
3.816
26.721
26.721

Начална годишна арендна вноска
2 145.20 лв.
703.64 лв.
152.64 лв.
1068.84 лв.
1068.84 лв.

Гаранция за участие
214.52 лв.
70.36 лв.
15.26 лв.
106.88 лв.
106.88 в.

3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след провеждане на конкурсите, да сключи
договори за аренда със срок 40 стопански години със спечелилите участници.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 260
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 4, находящо се на ул. ”Христо Ботев”
- стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м. за МАГАЗИН - частна общинска собственост.
Мотиви:
Постъпило е заявление с вх. № 9400-2023 / 27.07.2016 г. от ………….., за отдаване под
наем за срок от 10 години на помещение водещо се под № 4, находящо се на ул. ”Христо Ботев” стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м. за МАГАЗИН, актуван с АЧОС № 195 / 21.04.2004 г.,
вписан в службата по вписванията. За обекта има договор за наем № 2194 / 06.01.2014 г. с Цветан
Пламенов Цеков, който е прекратен по взаимно съгласие на 10.08.2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от
Наредба № 6 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-2023-1/ 15.08.2016 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. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на Наредба №
6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, за срок от 10/десет/
години а именно:
- Помещение водещо се под № 4, находящо се на ул.”Христо Ботев” - стария пазар гр.
Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м. за магазин.
- Начална тръжна месечна цена 43,92 лв. с ДДС., депозит за участие 527,04 лв. с ДДС;
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 261
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот,
намиращ се в кв. 200 по регулационния план на гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Постъпила е молба вх. № 9400-1933-2 / 19.07.2016 г., ……………, за отдаване под наем на 19
/ 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 546,00 кв.м., с право
на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 03 по казания план,
намиращ се на ул. “Латинка“ № 3. За обекта има договор за наем № 2473 / 20.11.2015 г. ……..
прекратен по взаимно съгласие на 01.08.2016 г. поради неправилно записване в разписния лист
придружаващ плана в новообразуван квартал 200, с адрес: ул. “Латинка“ № 3, представляващ УПИ
XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200, съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г.
и Регулационен план, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.
След извършен оглед на място от специалисти от Дирекция “УТЕ“ -Община Бяла Слатина се установи
следното: 1. При извършено вписване в разписен лист, за УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200,
сградата ползвана за живеене с кад. № 3556, със застроена площ 19 кв.м., е записана на ……….., 2.
Реално сградата се ползва от …………...
Във връзка с гореизложеното и с цел подобряване на електрозахранването в кв. 200 и с цел жителите,
които ползват нерегламентирано електроенергия, да станат абонати на ЧЕЗ, Община Бяла Слатина
предприе процедура по отдаване под наем на общински поземлени имоти, тъй като липсата на
документи за собственост и разрешение за ползване на сградите е пречка за откриване на партида за
електрозахранване. Ниският социално-икономически статус на жителите на ромския квартал
задълбочава проблема с електроснабдяването им. Подсигуряването на индивидуален достъп на
отделните домакинства до електроразпределителната мрежа ще преустанови, или поне намали,
практиката на нерегламентирано ползване на услугите на разпределителното дружество и ще
допринесе за излизането им от задълбочена социална изолация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС и чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №
6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, раздел V от Тарифа за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински
поземлен фонд (Приложение № 1), чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
9400-1933-1/ 15.08.2016 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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I. Приема годишна наемна цена за кв.м. на поземлен имот намиращи се в кв. 200 по
регулационния план на гр. Бяла Слатина в размер на 0,20 лв./двадесет стотинки/ с ДДС.
II. 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 – ЧОС, за срок от 10
/десет/ години а именно:
1. 19 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 546,00
кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с № 03 по
казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3
Начална тръжна годишна цена 3,80 лв. с ДДС, депозит за участие 3,80 лв. с ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
IV. Освобождава участниците в търга от закупуване на тръжна документация.
Кворум: 20
Резултат: 18 гласа “ЗА”
Забележка: А. Ангелов и И. Боровански не гласуват – подали декларации по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ.
РЕШЕНИЕ № 262
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
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.
№ 6101-111 / 23.08.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура по реда на Закона за
обществени поръчки за Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
републиканската транспортна схема, съгласно маршрутни разписания както следва:
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– гр. Враца – 07.15 часа.“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– гр. Враца – 11.00 часа.“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– гр. Враца – 15.20 часа.“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– с. Нивянин – 17.30 часа.“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– с. Бърдарски геран – 06.50 часа"
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– с. Бърдарски геран – 11.15 часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина
– с. Бърдарски геран – 17.15 часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Попица – с. Търнава – с. Попица - Бяла Слатина – 06.20 часа.“
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 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Попица – с. Търнава – с. Попица - Бяла Слатина – 11.45 часа.“

 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Попица – с. Търнава – с. Попица - Бяла Слатина – 16.40 часа.“

 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Търнава – с. Попица – с. Търнава - Бяла Слатина – 06.15 часа.“

 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Търнава – с. Попица – с. Търнава - Бяла Слатина – 11.45 часа.“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Търнава – с. Попица – с. Търнава - Бяла Слатина – 16.40 часа.“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Търнава – с. Попица – с. Търнава - с. Попица – с. Търнава - Бяла Слатина – 08.00 часа.“

 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Търнава – с. Попица – с. Търнава - с. Попица – с. Търнава - Бяла Слатина – 14.30 часа.“

 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Попица – с. Търнава – 14.00 часа.“

 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Алтимир – 13.30 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Алтимир – 17.30 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Враца – 14.00 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Галиче – с.
Алтимир – гр. Бяла Слатина – 06.30 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Галиче – гр.
Бяла Слатина – 07.10 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Галиче – гр.
Бяла Слатина – 08.10 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Галиче – гр.
Бяла Слатина – 09.05 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с. Галиче – гр.
Бяла Слатина – 13.30 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Търнак – 06.45 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Габаре – 10.20 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
с. Буковец – 07.30 часа.“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слат ина –
гр. Враца – 09.15 часа.“
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор със спечелилите
участници.
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