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ПРОТОКОЛ № 5 / 12.01.2016 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 48
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект “Красива България” (ПКБ) с
проект/обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна сграда - част от МБАЛ в
УПИ I, кв. 4, гр. Бяла Слатина”.
Мотиви: На 17 ноември 2015 г. стартира процедура за кандидатстване с проекти за 2016 г. по
Проект „Красива България”, като крайният срок за подаване на проектопредложенията е 18.01.2016 г.
Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на
устойчива заетост на работната сила в общините и населените места. Той подкрепя
проектопредложения за изграждане, обновяване и поддържане на социалната инфраструктура и се
финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната
година по бюджета на МТСП.
Новата кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България” през 2016 г.
дава възможност на общините да кандидатстват по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в
населените места”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и Мярка 02-01
„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.
Община Бяла Слатина е в процес на подготовка на кандидатура по Мярка 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура”, като допустимите по мярката СРР / СМР са за сгради или самостоятелни
обекти в тях за обществено обслужване в областта на: здравеопазването (лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни).
С оглед на гореизложеното, проектът, с който Община Бяла Слатина ще кандидатства е за
вътрешно преустройство на част от сградата на МБАЛ гр. Бяла Слатина. Предвижданите СМР
дейности се отнасят за отделенията по „Образна диагностика“, „Хемодиализа“, „Централна
регистратура“, „Спешен приемен кабинет“ и „Неврологично“ и включват:
- оптимизиране на приемните пространства;
- преразпределение на съществуващи помещения;
- обособяване на санитарни помещения в болничните стаи;
- подмяна на подовите настилки;
- монтиране на окачени, гладки, гипсокартонени тавани.
Бюджетът за СРР / СМР е в размер на 179 975,89 лв. с ДДС. Общият бюджет за обекта е в размер
на 189 448,00 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от страна на общината е в размер на 96 618,00
лв. (51%).
Съгласно правилата на Проект „Красива България“, разпределението на общия бюджет за всеки
обект по Мярка 02, при стойност за СРР / СМР под 180 000 лева с ДДС, е както следва:
- 95 % за СРР / СМР;
- 5 % за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
1

На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-2 / 07.01.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1 и
т. 4 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22
от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина в кампания 2016 г. по Проект „Красива
България”, М 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проект / обект: „Вътрешно
преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - част от МБАЛ в УПИ I, кв. 4, гр. Бяла
Слатина”;
2. Одобрява осигуряването на необходимото съфинансиране от страна на общината в размер на
96 618,00 лв. от общата стойността на проекта, което да е за сметка на общинския бюджет.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 16 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: В. Борисова и Р. Искренова – Петрова не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от
ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 49
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Изграждане на
съзнание в младежите от трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение по
пътищата“ по Програма Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
Мотиви: Във връзка с Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма
Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия, с краен срок за кандидатстване 18.01.2016 г., Община Бяла
Слатина разработва инвестиционен проект „Изграждане на съзнание в младежите от трансграничния
регион България - Сърбия за безопасно движение по пътищата“ по Приоритетна ос 2: Младежи,
Специфична цел 2.1 Умения и предприемачество.
Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен
икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на
обучение.
По настоящата Покана за представяне на предложения ще се финансират два типа проекти – „Меки
проекти“, които нямат никакъв строителен компонент и „Инвестиционни проекти“, които имат
строителен компонент (изграждане, реконструкция, рехабилитация, обновяване и т.н.) и /или
закупуване на оборудване, формиращи най-малко 70% от общата сума допустим разход на целия
проект.
Разработването на настоящето предложение е в отговор на това да се създадат условия за
теоретично и практическо обучение на деца и граждани по безопасност на движението. Проектът
предвижда създаването на Парк за трафик обучение, чрез реконструкция на съществуващата площадка
в „Лесопарк“ гр. Бяла Слатина, предназначена за практическо обучение, като бъдат пресъздадени
максимално реалните условия на пътното и улично движение за пешеходци, автомобилисти и
велосипедисти. За целта ще се извършат СМР дейности, ще се закупи оборудване, което включва мини
автомобили, велосипеди, пътни знаци и светофарни уредби, ще се изготвят двуезични теоретични
обучителни материали, свързани с безопасното движение и шофиране по пътищата, ще се проведат
обучения.
В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на принципите на
партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да включва поне по
един партньор от България и Сърбия. С оглед на това изискване, Община Бяла Слатина подготвя
проектното предложение в партньорство с Община Търговище, Сърбия.
Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е 600 000 евро с ДДС. Собствен
принос от страна на кандидата не се изисква, финансирането е 100% - 85% от ЕС чрез Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП) II и 15% от Държавния бюджет.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-3 / 07.01.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1,
т. 3 и т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2 и чл. 78, ал. 5 от Наредба № 6 на Общински съвет
Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 9 от Наредба № 6 и чл. 5, ал. 1, т. 5, т. 7 и т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на партньорска
организация, с проекто-предложение с наименование „Promoting the safe-driving consciousness for
youths in the Bulgaria - Serbia cross-border region / Изграждане на съзнание в младежите от
трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение по пътищата“, по Програма
INTERREG-ИПП за Трансгранично сътрудничество „България – Сърбия” 2014 - 2020 г., по
Приоритетна ос 2: Младежи, Специфична цел 2.1 Умения и предприемачество.
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на проекта до
тяхното възстановяване от Програмата.
3. Дава съгласие активите, предмет на проекта, да бъдат ползвани безвъзмездно за целите на
проекта в продължение на 5 (пет) години след приключването му.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 50
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Повишаване на
туристическата атрактивност на трансграничния регион България - Сърбия“ по Програма Интеррег
ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
Мотиви: Във връзка с Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма
Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия, с краен срок за кандидатстване 18.01.2016 г., Община Бяла
Слатина разработва инвестиционен проект „Повишаване на туристическата атрактивност на
трансграничния регион България - Сърбия“ по Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел
1.1: Туристическа атрактивност.
Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион
между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен
икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на
обучение.
По настоящата Покана за представяне на предложения ще се финансират два типа проекти – „Меки
проекти“, които нямат никакъв строителен компонент и „Инвестиционни проекти“, които имат
строителен компонент (изграждане, реконструкция, рехабилитация, обновяване и т.н.) и / или
закупуване на оборудване, формиращи най-малко 70% от общата сума допустим разход на целия
проект.
Разработването на настоящето предложение е в отговор на това да се създаде качествена
жизнена среда за развитие на туризма, чрез реконструкция и подобряване на дребномащабна публична
инфраструктура. Проектът предвижда създаването на Фестивален Комплекс на открито, като за целта
ще се ремонтира и модернизира съществуващият фонтан, за повишаване на туристическата
атрактивност, ще се закупи сглобяема мобилна сцена за провеждане на културни мероприятия, ще се
разработят 3D анимации, представящи ключови обекти и събития в транс-граничния регион и ще се
достави мобилно туристическо приложение.
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В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на принципите на
партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да включва поне по
един партньор от България и Сърбия. С оглед на това изискване, Община Бяла Слатина подготвя
проектното предложение в партньорство с Културен център на Община Димитровград, Сърбия.
Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е 600 000 евро с ДДС. Собствен
принос от страна на кандидата не се изисква, финансирането е 100% - 85% от ЕС чрез Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП) II и 15% от Държавния бюджет.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-4 / 07.01.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1,
т. 5 и т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2 и чл. 78, ал. 5 от Наредба № 6 на Общински съвет
Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 9 от Наредба № 6 и чл. 5, ал. 1, т. 5, т. 7 и т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на водеща партньорска
организация, с проекто-предложение с наименование „Increasing the touristic attractiveness of the crossborder region Bulgaria – Serbia / Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион
България - Сърбия“, по Програма INTERREG-ИПП за Трансгранично сътрудничество „България –
Сърбия” 2014 - 2020 г., по Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел 1.1: Туристическа
атрактивност.

2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на проекта до
тяхното възстановяване от Програмата.
3. Дава съгласие активите, предмет на проекта, да бъдат ползвани безвъзмездно за целите на
проекта в продължение на 5 (пет) години след приключването му.
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