
Представям пред Вас отчета за изпълнение на управленската си програма за 
периода ноември 2016 г. – ноември 2017 г. осъзнавайки личната си отговорност и 
дълг пред гражданите на общината. Отчетът е равносметка на извършеното 
в рамките на една година назад, което ни дава повод наред с постигнатите 
и отчетени резултати, да предприемем съответните корективни действия, 
да ревизираме политиките си в секторите на обществения живот, където е 
необходимо.

2017 г. беше интересна, динамична, изпълнена с трудности и 
предизвикателства от различен характер. Тя беше година на приемственост 
в започнатото, но и начало на редица нови начинания и проекти, на нови 
инициативи и дейности.

Моята лична обща оценка и оценката на моя екип е, че годината, която 
отчитаме, е успешна. Факт е, че с всичко което направихме през нея затвърдихме 
последователността и приемствеността в работа си, ангажирахме напълно 
и изцяло експертния капацитет на общинската администрация, така че да 
провокираме ефективното развитие на нашата общност, ориентирано към 
резултати. Не случайно за трети пореден път община Бяла Слатина беше 
наградена с приза „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”, 
което е атестат за експертност и потенциал на целия екип, признание за 
неговите качества и натрупан опит.

В навечерието на европредседателството на България и навършването 
на 10 години от членството на страната ни в ЕС, град Бяла Слатина 
беше домакин на едно от първите от поредицата информационни събития, 
посветени на темата. Организацията на събитието беше високо оценена и 
получи специални благодарности от администрацията на Министерски съвет, 
което ни прави още по-мотивирани. 

През отчетния период положихме доста усилия, благодарение, на които 
бяха подготвени и подадени 8 проекта на обща стойност 8,2 млн. лв.

От тях вече са подписани и се изпълняват 3 договора: проект „Създаване 
на модернизирана учебна среда за професионално образование в община Бяла 
Слатина“, финансиран по ОП „Региони в растеж“, на стойност 1,3 млн. лв., 
с реализацията, на който в началото на следващата година персоналът и 
учениците на професионалното училище ще се радват на една преобразена, 
естетизирана, модерна и функционална образователна инфраструктура; 
проект „Обучение за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ на стойност 376 540,00 лв. и проект „Еко парк Габаре“ на стойност 
9 747,00 лева, в рамките на Националната кампания за МОСВ и ПУДООС „За 
чиста околна среда - 2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

През втората година от мандат 2015 г. – 2019 г. общината изпълнява  5 
стартирали  вече проекта по оперативните програми, като общата стойност 
на договореното финансиране е близо 6 млн. лв. Реализираха се няколко проекта 
със социална насоченост: проект „Център за независим живот в община 
Бяла Слатина“,  Център за социално включване „Аз и моето семейство“, 
„Осигуряване на топъл обяд в Община  Бяла Слатина 2016,  „От ранно детско 
развитие към образователна интеграция”, „Подобряване достъпа до заетост 
на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“ - ориентирани към деца и лица

инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

	 Уважаеми	съграждани,	приятели,

общо 125 лица. Като безспорен успех може да отчетем факта, че през тази 
година приключиха дейностите по саниране на многофамилните жилищни 
сгради в град Бяла Слатина, финансирани от Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  Усвоеният ресурс 
за санирането на 6-те блока, възлиза на 4,2 млн. лв. В резултат на изпълнените  
строителни интервенции общо 260 апартаменти в тези сгради са реновирани.

Подпомогнахме църковните настоятелства по места и чрез Дирекцията по 
вероизповеданията осигурихме средства за извършването на текущ ремонт на 
нови 5 православни храма. 

Съдействахме на читалищните настоятелства в няколко населени места в 
общината да кандидатстват за извършването на комплексни ремонти по ПРСР 
2014-2020 г. Две от тях подписаха договори и сградният фонд на читалищата 
в гр. Бяла Слатина и с. Търнава ще бъде реновиран с близо 770 хил. лв., което ще 
доведе до подобряване на облика им.

Благодаря на всички Вас, приятели, съмишленици, съграждани, Общински 
съвет, Обществени съвети, социални партньори, неправителствени организации, 
активни граждани за помощта, за синхрона в действията, за градивния диалог, 
за генерирането на общополезни идеи, за непримиримостта в търсенето 
на работещи решения на наболелите проблеми на нашите съграждани, в 
начертаването и адекватното планиране на секторните политики за успешно и 
устойчиво местно развитие.

Убеден съм, че заедно, с общи усилия, ще успеем да продължим промяната 
на Бяла Слатина, да съхраним и надградим постигнатото, да търсим нови 
възможности и алтернативи за едно по-добро, по-достойно, по-спокойно и по-
щастливо бъдеще за всички ни в нашия общ дом - Бяла Слатина!

в неравностойно 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно 
който кметът на общината представя Годишен отчет за изпълнението на 
разработената от него Програма за управление.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Отчетът обхваща периода 01 ноември 2016 г. – 01 ноември 2017 г.

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Бяла 
Слатина, кметовете на кметства и общинската администрация, 
извършени в съответствие с:

 Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015 
г.-2019 г.;

 Общинския план за развитие (2014 г. – 2020 г.);
 Стратегически и програмни документи на регионално и национално 

ниво като Областна стратегия за развитие на Област Враца, Регионалния 
план за развитие на Северозападния район на планиране, Национална 
програма за развитие „България 2020“ и Национална стратегия за 
регионално развитие, попадащи в приложното поле на дейността през 
отчетния период.

Отчетът дава информация за работата на общинска администрация 
в търсенето на подходящ и работещ източник за алтернативна 
инвестиционна подкрепа на своите политики чрез възможностите, които 
предоставят структурните фондове за  подпомагане на Европейския 
съюз, каквито са ЕФРР, ЕСФ, и др., както и конкретното участие

ПЕРИОД НА ОТЧЕТА

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

на община Бяла Слатина като бенефициент или партньор в усвояване 
на средства по оперативните програми: „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, „Околна среда“ 2014-2020, „Региони в растеж“ 
2014-2020, „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020, Oперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане, „Добро управление“ 2014-2020, Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020, Програмите по европейско териториално 
сътрудничество 2014-2020 и други мерки и схеми, финансирани чрез 
национални, общностни и международни инструменти за подпомагане.

Настоящият отчет цели да представи подробна информация 
за конкретно предприетите действия и инициативи, по пътя на 
реализиране мисията, заложена в Програмата за управление на община 
Бяла Слатина (2015-2019), а именно „Бяла Слатина да се утвърди като 
модерна и финансово стабилна община, предоставяща публични 
услуги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура, както 
и информация за работата на администрацията по отношение на 
заявените приоритети:

• Стимулиране на икономическото развитие в общината;
• Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, 

включително на групите в риск;
• Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на 

общината.“
Отчетът е структуриран по основни функционални направления, 

в които са обобщени и анализирани всички изпълнени дейности 
и инициативи през периода ноември 2016 г. – ноември 2017 г. от 
гледна точка на приоритетите, заложени в Програмата за управление 
на община Бяла Слатина (2015-2019) и изпълнението на бюджетни 
разчети за отчетния период.



А.1.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 И БЮДЖЕТ 2017
Бюджетът на община Бяла Слатина за 2016 г. е приет с Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
Бюджетът на община Бяла Слатина за 2017 г. е приет с Решение № 338/31.01.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина
Изпълнението приходите на общината към 31.12.2016 г. и към деветмесечието на 2017 г. е както следва:
Отчет	на	местните	приходи	на	община	Бяла	Слатина	към	31.12.2016	г.	и	към	30.09.2017	г.

Наименование на параграфи № на § Първоначален 
план 2016 г.

Отчет 
31.12.2016 

% изпълнение 
спрямо уточнен 
план 2016 г.

Първоначален 
план 2017 г.

Отчет към 
30.09.2017 

% изпълнение 
спрямо уточнен 
план 2017 г.

Окончателен годишен (патентен) данък 01 03 30000 30 124 100.41 33 000 22 384 67.83

Данък върху недвижимите имоти 13 01 210000 234 298 111.57 216 000 176 781 81.84

Данък върху превозните средства 13 03 380000 472 548 124.35 460 000 394 483 85.76

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 13 04 280000 293 122 104.69 280 000 225 488 80.53

Туристически данък 13 08 4000 2750 68.75 3 000 2 559 85.30

Други данъци 20 00 0 30 0 0

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24 04 30000 42 706 142.35 30 000 32 173 107.24

Приходи от наеми на имущество 24 05 114000 135 923 119.23 118 000 89 948 76.23

Приходи от наеми на земя 24 06 264000 373 226 141.37 352 000 355 549 101.01

Приходи от дивиденти 24 07 15000 0.00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24 08 100 152 152.00 100 95 95.00

Приходи от лихви по срочни депозити 24 09 15000 8 772 58.48 5 000 4 071 81.42

За ползване на детски градини 27 01 112000 115 608 103.22 108 650 76 687 70.58

За ползване на детски ясли и други по здравеопазването 27 02 25000 23 657 94.63 18 000 18 458 102.54

През периода 2016 г. – 2017 г. община Бяла Слатина не е допуснала натрупване 
на нови просрочени задължения, всички второстепенни разпоредители получават 
навреме бюджетните си субсидии и разплащат своевременно задълженията си.
Годишният финансов отчет на община Бяла Слатина за 2016 г. е заверен от Сметната 
палата без резерви. Това е показател, че се работи за подобряване на отчетността 
и че годишният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото 
състояние и имуществото на община Бяла Слатина. 

Счетоводната политика на община Бяла Слатина е актуализирана през 2017 г. във

връзка с промени в законодателството и отчетността на бюджетните 
предприятия и Указание ДДС № 5 от 30.09.2016 г. на Министерството на 
финансите за начисляване на амортизации в бюджетната сфера.

Бюджетната политика на общината е ориентирана към прилагане 
на принципите на законосъобразност, целесъобразност, откритост и 
балансираност на разходите. Целите са за недопускане извършването на 
разходи, натрупването на нови задължения за разходи или поемането на 
ангажименти за разходи, както и стартирането на програми или проекти, 
които не са предвидени в годишния бюджет на общината и не са обезпечени 
със средства.

А. ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ. ВЪТРЕШЕН ОДИТ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ

А.1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ



За притежаване на куче 27 17 100 35 35.00 100 80 80.00

Други общински такси 27 29 13000 10 707 82.36 10 000 8 643 86.43

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28 02 3000 3 772 125.73 3 000 -13 120 -437.33

Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 28 09 83 000 124 831 150.40 80 000 59 169 73.96

Получени застрахователни обезщетения за ДМА 36 11 19 425 608

Корекции за касови постъпления +/- 36 18 -668

Други неданъчни приходи 36 19 8 672 7 700 12 723 165.23

Внесен ДДС (-) 37 01 -35 000 -14 030 40.09 -35 000 -20 312 58.03

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 
предприятия (-)

37 02 -15 000 -13 338 88.92 -15 000 -14 650 97.67

Постъпления от продажба на сгради 40 22 20 000 0 0.00 20 000

Постъпления от продажби на транспортни средства 40 24 1 764

Постъпления от продажба на НДМА 40 30 2 000 1 430 71.50 2 000 304 15.20

Постъпления от продажба на земя 40 40 140 000 168 132 120.09 40 000 31 316 78.29

Приходи от концесии 41 00 2 389 1 640

Текущи помощи и дарения от страната 45 01 3 500 1 460

ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: 2 753 715 3 202 575 116.30 2 804 065 2 311 499 82.43
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Първоначален 
план 2016

Отчет 31.12.2016

Местните приходи на 
община Бяла Слатина към 
31.12.2016 г.

За ползване на ДСП и други общински социални услуги 27 04 84000 96 271 114.61 90 000 68 026 75.58

За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други 27 05 26700 26 416 98.94 26 700 21 127 79.13

За битови отпадъци 27 07 830815 907 735 109.26 830 815 661 167 79.58

За технически услуги 27 10 22000 32 039 145.63 30 000 31 671 105.57

За административни услуги 27 11 100000 91 673 91.67 90 000 61 875 68.75



Получени трансфери от Централния бюджет № на § Уточнен план 
2016 г.

Отчет 
31.12.2016 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2016 г.

Уточнен план 
към 30.09.2017 

г.

Отчет към 
30.09.2017 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2017 г.

Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 31 00 11 629 927 11 613 165 99.86 12 401 444 9 060 869 73.06

Обща субсидия и други трансфери за държавни 
дейности

31 11 8 982 149 8 982 149 100.00 10 096 841 7 442 961 73.72

Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за 
местни д/сти

31 12 1 644 800 1 644 800 100.00 1 644 900 1 233 675 75.00

Получени от общини целеви трансфери за 
капиталови разходи

31 13 435 300 435 033 99.94 480 900 223 665 46.51

Получени от общини целеви трансфери 31 18 300 000 300 000 100.00

Получени от общини целеви трансфери 31 28 267 678 263 379 98.39 178 803 174 376 97.52

Възстановени трансфери /субсидии/ за ЦБ 31 20 0 -12 196 -13 808

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 11 629 927 11 613 165 99.86 12 401 444 9 060 869 73.06

1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

0
-100000 П

риходи 
от концесии

постъпления
 от продажба на …

постъпления от
 продажба на …

внесен ДДС (-)

корекции 
за касови...

наказателни 
лихви за данъци…

други общ
ински

 такси 

за администра-
тивни услуги

за битови 
отпадъци

за ползване 
на ДСП

 и други …

за ползване на
детски градини 

приходи от 
лихви по текущ

и...

приходи от 
наеми на земя …

нетни приходи 
от продажба

туристически
данък

данък върху
 превозните …

окончателен
годиш

ен …

Първоначален 
план 2017

Отчет към 
30.09.2017

Местните приходи на 
община Бяла Слатина 
30.09.2017 г.

Взаимоотношения	на	община	Бяла	Слатина	с	Централния	бюджет	към	31.12.2016	г.	и	към	30.09.2017	г.

От показаната аналитична справка става ясно, че към 31.12.2016 г. приходната част на бюджета на община Бяла Слатина е изпълнена на 116,3% или са 
събрани с 449 хил. лв. повече от предварително планираните собствени приходи.

Към 30.09.2017 г. изпълнението на местните приходи е 82,43%, като по някои от параграфите има преизпълнение.
Общината очаква да приключи 2017 г. отново с преизпълнение на собствените приходи.
През 2016 г. общото изпълнение на данъчните приходи и таксата върху битовите отпадъци е в размер на 1 940 607,00 лв. Преизпълнението на годишния план 

е с 12% и е в размер на 205 792,00 лв.



A.1.2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 Г. И КЪМ 30.09.2017 Г.

Разходи	за	делегираните	от	държавата	дейности	на	община	Бяла	Слатина	за	2016	г.	и	към	30.09.2017	г.

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ Уточнен 
план 2016 г.

Отчет 
31.12.2016 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2016 г.

Уточнен 
план към 

30.09.2017 г.

Отчет към 
30.09.2017 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2017 г.

Държавни и общински служби и дейности по изборите 81737 81737 100.00 45301 45301 100.00

Общинска администрация 792 500 792 500 100.00 852 200 579 278 67.97

Отбранително – мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности

71 610 54 887 76.65 80 293 34 638 43.14

Други дейности по вътрешна сигурност 42 234 33 833 80.11 53 191 19 808 37.24

Детски градини 1 582 080 1 563 991 98.86 1 727 331 1 201 026 37.24

Неспециализирани училища, без професионални 
гимназии

5 279 380 4 840 038 91.68 5 295 132 3 347 129 69.53

Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка

890 380 601 972

Други дейности по образованието 158 313 158 313 100.00 113 898 113 898 100.00

Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ДГ 262 935 221 390 84.20 211 082 155 847 73.83

Здравен кабинет в ДГ и училища 189 791 171 230 90.22 155 211 106 705 68.75

Други дейности по здравеопазването - медиатор 7 457 7 457 100.00 7 617 5 241 68.81

Центрове за обществена подкрепа 24 794 7 356 29.67 52 596 27 171 51.66

Програми за временна заетост 106 245 69 879 65.77 152 394 152 394 100.00

Център за настаняване от семеен тип 590 125 539 472 91.42 647 875 402 854 62.18

Наблюдавано жилище 33 079 32 149 97.19 0 0 0.00

Преходно жилище 66 506 59 127 88.90 69 189 61 507 88.90

Дом за стари хора 399 134 379 762 95.15 414 352 294 619 71.10

Други служби и дейности по социално осигуряване, 
подпомагане и заетостта

183 125 178 826 97.65 98 729 112 902

Спорт за всички 8 252 8 252 100.00 9 055 180 1.99

Читалища 276 120 276 120 100.00 292 000 224 411 76.85

Други дейности по културата 3 253 0.00 3 253 0.00

ВСИЧКО: 10 158 670 9 476 319 93.28 11 171 079 7 486 881 67.02

Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират със средства от Държавния бюджет на база единни 
разходни стандарти за всяка дейност.



Икономията от държавни дейности е разпределена в бюджет 2017 г. за същите дейности, в които е реализирана.

Отчет на разходите за делегираните от 
държавата дейности към 31.12.2016 г.

Отчет на разходите за делегираните от
държавата дейности към 30.09.2017 г.
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Детски градини
Неспециализирани училища, без проф. гимназии

Други дейности по образованието
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ДГ
Здравен кабинет в ДГ и училища

Други дейности по здравеопазването-медиатор
Центрове за обществена подкрепа
Програми за временна заетост
Център за настаняване от семеен тип
Наблюдавано жилище
Преходно жилище
Дом за стари хора
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Спорт за всички
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ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ Уточнен план 
2016 г.

Отчет 
31.12.2016 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2016 г.

Уточнен план към 
30.09.2017 г.

Отчет към 
30.09.2017 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен план 

2017 г.

Общинска администрация 406 360 380 818 93.71 400 000 265 701 66.43

Неспециализирани училища, без професионални 
гимназии

10 000 0.00 10 000 0.00

Други дейности по образованието 30 000 23 915 79.72 34 000 33 916 99.75

Читалища 90 880 90 880 100.00 96 565 54 530 56.47

ВСИЧКО: 537 240 495 613 92.25 540 565 354 147 65.51

Разходи	за	дофинансирани	държавни	дейности	на	община	Бяла	Слатина	за	2016	г.	и	към	30.09.	2017	г.

Разходи	за	дейностите	финансирани	с	местни	приходи	за	2016	г.	и	към	30.09.2017	г.
Разходите за местни дейности се финансират с изравнителна субсидия и местни приходи.

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ Уточнен план 
2016 г.

Отчет 
31.12.2016 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен 

план 2016 г.

Уточнен план към 
30.09.2017 г.

Отчет към 
30.09.2017 г.

% изпълнение 
спрямо уточнен план 

2017 г.

Общинска администрация 1 094 377 775 110 70,83 711 460 494 810 69,55

Общински съвет 165 000 162 733 98,63 183 000 111 409 60,88
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държавата дейности към 31.12.2016 г.
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Други дейности по вътрешна сигурност 93 000 85 241 91,66 93 000 55 700

Превантивна дейност за намаляване на вредни последствия от бедствия 23 000 21 329 92,73 36 285 19 296 53,18

Ликвидиране последици от стихийни бедствия и производствени аварии 12 000 0,00 13 000 0,00

Детски градини 390 000 390 000 100,00 390 000 288 226 73,90

МБАЛ–общинска болница/Други дейности по здравеопазване/ 184 818 87 563 47,38 153 000 81 423 53,22

Детска ясла, детска кухня, яслени групи в ОДЗ 61 000 60 971 99,95 71 000 46 980 66,17

Домашен социален патронаж 194 040 177 525 91,49 196 400 122 497 62,37

Програми за временна заетост 26 000 24 813 95,43 25 000 13 854 55,42

Клуб на пенсионера и инвалида 15 000 7 870 52,47 15 000 7 576 50,51

Водоснабдяване и канализация 1 481 066 1 321 215 89,21 27 000 10 051 37,23

Осветление на улици и площади 237 761 235 715 99,14 263 310 179 841 68,30

Изграждане, ремонт, поддържане уличната мрежа 870 102 445 910 51,25 721 885 632 853 87,67

Други дейности по ЖС, БКС и РР 238 530 206 549 86,59 998 550 180 686 18,09

Озеленяване 175 900 172 262 97,93 190 214 131 812 69,30

Чистота 914 733 816 699 89,28 29 366 29 366 100,00

Управление на дейностите по отпадъците 95 015 95 015 100,00 760 628 502 440 66,06

Спортни бази за спорт за всички 105 080 90 089 85,73 118 633 75 714 63,82

Радиотранслационни възли 12 000 10 990 91,58

Обредни домове и зали 45 400 43 895 96,69 65 708 38 446 58,51

Субсидии и други разходи по религиозно дело 10 530 9 800 93,07 10 650 2 806 26,35

Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности 233 840 219 723 93,96 278 800 192 212 68,94

Служби и дейности поддържане, ремонт изграждане на пътища 148 097 91 176 61,57 168 021 109 874 65,39

Приюти за безстопанствени животни 6 000 4 960 82,67 5 000 2 478 49,56

Разходи, некласифицирани в другите функции-лихви 89 000 71 278 80,09 43 000 30 015 69,80

Други дейности по икономиката 10 000 7 925 79,25 10 000 5 054 50,54

ВСИЧКО: 6 931 289 5 636 356 81,32 5 577 910 3 365 419 60,33



Отчет на разходите за местни дейности
към 31.12.2016 г.

Отчет на разходите за местни дейности
към 30.09.2017 г.
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Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята 
дейност и своята политика. Управлението и разпореждането с общинската 
собственост са функции на Общината и на Общинския съвет.

Управлението на собствеността в община Бяла Слатина, реда за 
придобиването и разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската 
собственост и на база приетите от Общински съвет Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Стратегия за 
управление на общинската собственост за периода 2016 г. - 2019 г. и Програмата 
за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2017 г.

В процеса на децентрализация на местната власт и отслабване ангажимента 
на държавата /чрез ограничаване на държавните субсидии/, основен приоритет 
е повишаването на собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при 
правилното управление на общинската собственост.

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен 
инструмент за осъществяване на политиката на община Бяла Слатина за 
устойчиво местно развитие. Тя е източник на приходи за общинския бюджет и 
обезпечава финансирането на голямата част от общинските дейности. Целите 
и приоритетите на община Бяла Слатина при управление на общинската 

собственост са изцяло подчинени на принципите, стоящи в основата на Закона 
за общинската собственост, че имотите и вещите – общинска собственост се 
управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, 
съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени. Тези 
принципи определят базата и правилата за работа, свързани с управлението на 
собствеността в община Бяла Слатина и тяхната ефективност.

Предварителното определяне на целите и приоритетите, както и публичното 
обявяване на намеренията на общината относно управлението и разпореждането 
с имоти и вещи - общинска собственост дават възможност за по-голяма 
прозрачност и последователност в дейността на общинската администрация 
и Общинския съвет. Заявените и оповестени стратегически намерения 
предизвикват по-широк интерес от страна на инвеститорите и увеличават 
приходите от продажба и отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 
Именно поради тази причина ежегодно Общински съвет Бяла Слатина приема 
Стратегия за управление на общинската собственост на територията на община 
Бяла Слатина и Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в община Бяла Слатина, като същите са оповестени на сайта на 
общината. В изпълнение на Програмата администрацията полага усилия и висок

А.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

За отчетния период промени в състава и структурата на Звеното за вътрешен 
одит не са извършвани. В звеното работят двама вътрешни одитори един, от 
които е Ръководител на звеното.

В съответствие с промените в Закона за вътрешния одит са актуализирани 
и утвърдени от кмета на общината вътрешните нормативни актове – Статут 
на Звеното за вътрешен одит, Вътрешни правила за дейността на звеното и 
Вътрешни правила за осигуряване и подобряване качеството на одитната 
дейност.

Изготвен и утвърден от кмета на общината е стратегически план за дейността 
на Звеното за вътрешен одит за периода 2017-2019 година, обхващащ всички 
дейности и процеси от одитната вселена. На базата на стратегическия план е 
изготвен и утвърден от кмета на общината годишен план на Звеното за вътрешен 
одит за 2017 година. И двата вътрешни акта са представени на Общинския съвет 
за сведение в изпълнение изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния 
сектор.

През м. март 2017 година е изготвен и изпратен на Министъра на финансите 
годишен доклад за дейността на звеното през 2016 година.

За отчетния период от Звеното за вътрешен одит са изпълнени 12 броя 
ангажименти за увереност, два от които са извънпланови, единият - по 
искане на Министъра на финансите. Изпълнени са и 16 броя ангажименти за 
консултиране. Дадени са с връчените доклади 48 броя препоръки и всичките са 
приети от съответните ръководители като основателни. От проследените към 
момента 36 броя, 28 броя са изпълнени.

В изпълнение изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор 
и Наредба № 1 за условията, реда и начина за извършване на външна оценка за 
осигуряване качеството на одитната дейност, въз основа на подписан договор 
с кмета на общината е изпълнена външна оценка на дейността на звеното, 
обхващаща периода от 01.01.2013 година до 30.09.2017 година от външен 
оценител, отговаряш на изискванията на чл. 7 от Наредбата.

Оценката обхвана процесите по:
- Структуриране, статут и обхват на дейността на ЗВО;
- Професионална компетентност на одиторите;
- Оценка на риска, стратегическо и годишно планиране, в това число и го-

дишно докладване на дейността по вътрешен одит;
- Планиране, извършване и докладване на одитните ангажименти и просле-

дяване на действията по изпълнение на дадените препоръки.
Оценката на външния оценител на качеството на одитната дейност в община 

Бяла Слатина е: „работи в съответствие“.
Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2017 година за условията, 

реда и начина за извършване на външна оценка за осигуряване на качеството 
на одитната дейност независимо мнение се изразява с такава оценка, когато 
дейността по вътрешен одит на звеното отговаря на изискванията на Закона 
за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Международни 
стандарти за професионална практика по вътрешен одит.

Докладът за изпълнената външна оценка е представен на кмета на общината 
и в срок до 30.11.2017 г. ще бъде представен на Министъра на финансите.

А.2. ВЪТРЕШЕН ОДИТ



4. Обявен таен търг за продажба на обекти общинска собственост -

5. Сключени договори за наем на помещения 12

6. Сключени договори за наем на терени за търговски обекти -

7. Сключени договори за наем на общински жилища 1

8. Сключени договори за наем на терени за поставяне на козирки, сенници и навеси 1

9. Сключени договори за наем на урегулирани поземлени имоти 2

10. Сключени договори за продажба на имоти 7

11. Сключени договори за отстъпено право на строеж 4

12. Сключени договори за безвъзмездно ползване на общински имоти -

13. Обявени и непроведени тайни търгове за отдаване под наем на обекти общинска собственост поради неявяване на кандидати -

14. Обявен и непроведен явен търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост поради неявяване на кандидати -

15. Обявени и непроведени явни търгове за продажба на обекти общинска собственост поради неявяване на кандидати 1

16. Безвъзмездно право на ползване на недвижим имот общинска собственост -

17. Безвъзмездно право на управление на недвижим имот общинска собственост 2

18. Извеждане от експлоатация на язовири публична общинска собственост -

19. Предложения за предоставяне на концесии на язовири общинска собственост 5

№ ДЕЙНОСТИ БРОЙ

1. Обявени тайни търгове за отдаване под наем на обекти общинска собственост 2

2. Обявени явни търгове за отдаване под наем на обекти общинска собственост 9

3. Обявен явен търг за продажба на обекти общинска собственост 3

А.3.1. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Бяла 

Слатина, за периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. бяха изпълни следните видове дейности:

професионализъм за постигане на необходимия резултат в приходната 
част на бюджета. Основните проблеми, които оказват въздействие в 
осъществяване на изпълнението и́ са продължаващата тенденция на спад 
на пазара на недвижими имоти и намаляване броя на атрактивните имоти, 
които общината предлага в сравнение с по-ранни отчетни периоди.

Основните функции на общинска администрация по отношение на 
собствеността са следните:

- съставяне на актове за общинска собственост;
- поддържане актуалността на регистрите за собственост и 

разпоредителни сделки;
- организация на дейностите по разпореждане с общински нежилищни и 

жилищни имоти, включително учредяване право на строеж и ликвидиране 
на съсобственост;

- организация на дейностите по отдаване под наем на общинските 
нежилищни имоти – сгради, самостоятелни обекти в сгради, земя и други, 
чрез публични търгове и публично оповестени конкурси;

- контрол по изпълнение на договорите по отношение на собствеността;
- организация на дейностите по разпореждане и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд;
- съхраняване на съществуващата общинска собственост, разглеждана 

като стратегически ресурс за развитието на общината.
Дейността на общинска администрация е организирана в няколко 

направления:
1. Общинска собственост;
2. Земеделска политика;
3. Стопански дейности.



През отчетния период е изготвена и приета Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Бяла 
Слатина през 2017 г., която е отворена и при нужда се актуализира. Приета 
е Стратегия за управление на общинската собственост в община Бяла 
Слатина за периода 2016 г.-2019 г.

Изготвени са годишен отчет за 2016 г. и тримесечни отчети във връзка 
ЗУПГМЖСВ. Община Бяла Слатина е собственик на 17 жилища за отдаване 
под наем на граждани /6 бр. за настаняване на граждани с установени 
жилищни нужди и 11 бр. ведомствени/. Задоволяване жилищните нужди на 
семейства с ниски доходи е основната цел на политиката, която общината 
провежда по отношение управлението на общинския жилищен фонд. 

През отчетния период са сключени 1 бр. договор за наем на общински 
жилища - частна общинска собственост. Общият брой картотекирани лица 
като крайно нуждаещи се от жилище за 2017 г. са 106 бр., а извадени от 
картотеката са 7 бр.

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти 
за общинска собственост. През отчетния период са съставени общо 43 акта 
за общинска собственост, от които 20 бр. са актове за земеделска земя. 
Съставените актове са вписани в публичните регистри, съгласно Закона за 
общинската собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на 
образците на актовете за общинска собственост.

А.3.2. ЗЕМЕДЕЛСКА ПОЛИТИКА
Приоритет в областта на земеделската политика за общината е 

преотреждането на разораните пасища в ниви, която процедура вече е 
стартирала. Продължава практиката на преотреждане на разораните пасища 
на територията на община Бяла Слатина в ниви с цел увеличаване на 
приходите от наеми на земеделски земи. В това отношение има проведени 
търгове и сключени договори за 458 дка общинска земеделска земя.

Инвестиционната активност е от особено голямо значение за 

икономическото развитие на общината. Създаването на масиви от трайни 
насаждения – чрез арендуване за дългосрочно ползване на земя е една 
такава възможност, която ще доведе до реализирането на по – високи 
приходи.

През отчетния период, ноември 2016 г. – ноември 2017 г., по управление 
на земеделските земи – ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ са извършени 
следните дейности:

№ ДЕЙНОСТИ БРОЙ

1. Проведени търгове за отдаване под наем на общинска земеделска земя и сключени договори за наем 3

2. Обявени процедури за отдаване под наем на поземлени имоти 22

3. Сключени договори за наем на пасища и мери, общинска собственост 57

4. Сключени договори от проведени процедури за продажба на общинска земеделска земя 2

5. Извършени продажби на общинска земеделска земя 2

6. Обработени преписки по внесени заявления от собственици на земеделски земи за изплащане на „бели петна“ 29

7. Изготвени отговори на молби и жалби на граждани и институции 30

8. Изготвяне на докладни и становища до Общински съвет Бяла Слатина, изготвяне на докладни по искане на Общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на 
земи по параграф 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ

10

20. Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижими имоти общинска собственост 3

21. Промяна характера на собствеността от частна в публична на недвижим имот общинска собственост -

22. Изготвени и изпратени уведомителни писма до Районна прокуратура – Бяла Слатина във връзка с издадени административни актове, свързани с придобиването 
и управлението с имоти и вещи-общинска собственост

27

23. Учредяване право на строеж 1

24. Отдаване под наем 12

25. Продажба 7

26. Извеждане от експлоатация на язовири публична общинска собственост -

27. Изготвяни обстоятелствени проверки за урегулирани поземлени имоти и поземлени имоти извън регулация по молби на граждани 162



5. Издаване на временни удостоверения за категоризация 9 обекта

6. Приемане на заявления и издаване на временни маршрутни пропуски за движение в Централна градска част 3

7. Приемане на заявления и издаване на разрешения за таксиметрова дейност 4

Общественият превоз на пътници с автобусен транспорт се осъществява 
по утвърдени схеми. Превозите по тези транспортни схеми са възложени 
за изпълнение на 7 фирми след проведен конкурс. Заложените маршрутни 
разписания, изпълнявани от съответните превозвачи задоволяват обществената 
потребност към момента.

Таксиметровият превоз на пътници се осъществява от 4 броя автомобили.
Транспортното обслужване в общината се извършва по утвърдена от 

Областна администрация схема, която включва 3 транспортни мрежи 
/републиканска, областна и общинска/.

През периода са организирани срещи с превозвачите във връзка с жалби на 
граждани за разрешаване на различни проблеми.

Проведени са периодични заседания на комисиите за обществен ред и 
сигурност, Общинската комисия за безопасност на движение по пътищата.

Изготвен е Годишен план за работата на общинската Комисия по обществен 
ред и сигурност през 2017 г. и е приет отчет за работата на комисията за 2016 г. 
Разгледани са социално-икономическият профил на територията на общината, 
анализ на криминогенната обстановка, основни насоки и приоритети на 
местните потребности от подобряване на обществения ред и сигурност.

Приета е работна карта № 7 – „Отчет за дейността на Местната комисия 
по обществен ред и сигурност при Община Бяла Слатина за 2016 г.. План за 
дейността на комисия по обществен ред и сигурност към Община Бяла Слатина 
за 2017г.“

Приета е работна карта № 8 - „Обезпечаване сигурността на гражданите, 
опазване на обществения ред преди, по време и след приключване на изборите 
за Народни представители на 26.03.2017 г ”.

Приета е работна карта № 9 - „За решаване на конкретен проблем на 
сигурността и обществения ред и осъществяване на превантивна дейност от 
полицейските органи на МВР”.

Приета е работна карта № 10 - „Обезпечаване живота и здравето на децата по

време на провеждането на Белослатински панаир 2017 г.”.
Съставът на Общинската комисия по безопасност на движението по 

пътищата през едногодишния период проведе две заседания по време. През 
отчетния период са извършени следните по-важни дейности:

- Изготвени са отчет за дейността през 2016 г. и годишен план за работата 
на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата през 
2017 г. Актуализиран е съставът на общинската комисия по безопасност на 
движението по пътищата.

- Разгледани са уведомителните писма за състоянието на пътно-транспортната 
обстановка на територията на община Бяла Слатина, изготвяни от РУП – Бяла 
Слатина.

- Разгледани са предписания на РУП - Бяла Слатина относно състоянието 
и необходимостта от пътна маркировка и слагане на нови пътни знаци по 
уличната мрежа. От ОП „Чистота и строителство“ се извърши опресняване 
на хоризонталната пътна маркировка по улиците в гр. Бяла Слатина и селата. 
Непрекъснато се работи по поддържане на уличното осветление.

- Съвместно с РУП – Бяла Слатина се създава временна организация на 
движението по време на провеждане на спортни, културно-масови и други 
мероприятия.

- Извършени са различни възстановителни дейности по пътищата и улиците. 
Изпълняват се дейностите по снегопочистване и зимно поддържане на 
пътищата и улиците.

- Разработени са и са разгледани схеми за актуализация на организацията 
на движението в централна градска част и са разгледани предложения за 
изграждане на изкуствени неравности /ограничители на скоростта/.

И през настоящата и следваща година общинска администрация ще 
продължи да работи законосъобразно и целесъобразно по управлението и 
разпореждането с общинската собственост, с грижата на добър стопанин и в 
интерес на населението от общината.

№ ДЕЙНОСТИ БРОЙ

1. Приемане и вписване на уведомления в Търговски регистър 39 обекта

2. Приемане на заявления и издаване на разрешения за продажба на алкохол 9 обекта

3. Приемане на заявления и издаване на Разрешения за удължено работно време 15 обекта

4. Приемане на заявления и категоризация на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване 9 обекта

А.3.3. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Дейността на община Бяла Слатина в областта на координацията на търговската дейност е насочена към постоянно повишаване ефективността и 

ефикасността в обслужването на гражданите.
За периода ноември 2016 г. – ноември 2017 г. в тази област е извършено следното:



Подобряване работата на общинска администрация за реализиране на ефективни 
политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса продължава да бъде основен 
приоритет и през 2016/2017 година.
Предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса се извършва в 
Общински център за информация и услуги на гражданите, в който са обособени гишета 
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“. В центъра работят две каси за 
обслужване на клиенти.

Работният процес във фронт - офиса е организиран и спокоен, предразполага 
гражданите и създава доверие към служителите, получавайки съвет на място и помощ при 
попълване на документацията. Пред Центъра е поставен КИОСК- терминал, със свободен 
достъп до посетителите на фронт-офиса, даващ информация за общината, за всички 
административни услуги, със срокове и цени.

През изминалия период 01.11.2016 г. – 01.11.2017 г. в деловодната система на общината 
са регистрирани 24 288 бр. входящи и 7 829 бр. изходящи документи. Регистрираните 
писмени жалби, сигнали и предложения на гражданите за годината са 102 броя.

Постъпили общо 2 (два) броя заявления за достъп до обществена информация. 
Постъпилите заявления са официално заведени в деловодна система „Акстър Офис“. 
Всички оригинали на преписките по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 
са архивирани и се съхраняват при длъжностното лице, отговарящо за предоставяне на 
обществена информация по реда на ЗДОИ. Същите са разгледани своевременно, след 
което е взето решение за предоставяне на достъп до исканата информация, а заявителите 
са уведомени писмено в законоустановения срок.

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното 
обслужване, която е достъпна в Центъра за услуги и информация, а в сайта на общината 
може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред 
гражданите и бизнеса, резултатите от нея се анализират периодично и се публикуват на 
сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.

През 2017 г. с Постановление № 149 от 24 юли 2017 г. бяха направени промени в 
Наредбата за административно обслужване, с които се разшири обхватът на общите 
правила за административно обслужване по отношение начините за плащане на 

административните услуги и се въведе изискване за информиране и 
насърчаване на потребителите при осигурена възможност за картово 
плащане на заявените услуги.
Община Бяла Слатина продължава да осигурява на гражданите 
възможност за картови разплащания на различни услуги и задължения 
към бюджета чрез осигурено ПОС-терминално устройство. Тази 
възможност е оповестена на сайта на общината, както и в Общинския 
център за услуги и информация. 

Прилагането в публичния сектор на картовите плащания намалява 
финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания 
на дължимите такси или цени на административните услуги и 
намалява разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. 
Насърчаване на гражданите да извършват картовите разплащания 
от служителите в общината, е неразделна част от процеса на 
административно обслужване и цели повишаване качеството на 
предоставяните услуги.

В периода 01.11.2016 г. - 01.10.2017 г. в общинска администрация са извършени следните административни услуги:

Общински център за информация и 
услуги на гражданите

Б.1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Б. АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И 
ПУБЛИЧНОСТ. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ОХРАНА И 
СИГУРНОСТ



Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 6 0 6

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 220 0 220

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от 
семейния регистър на населението

1 0 1

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 53 26 79

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 65 23 88

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 60 0 60

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, 
акт за смърт)

2 0 2

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2 0 2

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал 204 0 204

Припознаване на дете 127 0 127

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. 2 0 2

Издаване на удостоверение за родените от майката деца 51 0 51

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 609 16 625

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 567 38 605

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 12 0 12

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за 
промяна на постоянен адрес

265 0 265

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, 
съставени в чужбина

76 0 76

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 109 0 109

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г. 1 0 1

Б.1.1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА БРОЙ 
ИЗДАДЕНИ 

ДОКУМЕНТИ

БРОЙ ИЗДАДЕНИ 
ДОКУМЕНТИ ЗА 

СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩ БРОЙ 
ИЗДАДЕНИ 

ДОКУМЕНТИ

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 415 21 436

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 46 0 46

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 47 0 47

Издаване на удостоверение за наследници 829 41 870



Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение 104 0 104

Заявление за постоянен адрес 265 0 265

Адресна карта за настоящ адрес 429 0 429

Изготвяне на УП 2 49 0 49

Изготвяне на Образец 30 (УП 3) 15 0 15

ОБЩО: 5746 190 5936

Б.1.2. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КМЕТСТВАТА В ОБЩИНАТА
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА БРОЙ 

ИЗДАДЕНИ 
ДОКУМЕНТИ

БРОЙ ИЗДАДЕНИ 
ДОКУМЕНТИ ЗА 

СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩ БРОЙ 
ИЗДАДЕНИ 

ДОКУМЕНТИ

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 714 0 714

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 10 0 10

Издаване на удостоверение за наследници 1205 18 1223

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 84 0 84

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния 
регистър на населението

1 0 1

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 0 3

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 65 0 65

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2 0 2

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. 1 0 1

Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 0 7

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 452 0 452

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 2 0 2

Издаване на удостоверение за семейно положение 188 0 188

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 192 0 192

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 294 21 315

Окомплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 1 0 1

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от 
СК и по право - по чл. 173 от СК)

3 0 3

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за 
промяна на настоящ адрес

429 0 429

Издаване на удостоверение за правно ограничение 8 4 12



Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение 91 0 91

Заявление за постоянен адрес 372 0 372

Адресна карта за настоящ адрес 915 0 915

Изготвяне на УП 2 1 0 1

Изготвяне на Образец 30 (УП 3) 4 0 4

ОБЩО: 5687 18 5705

Б.1.3. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И 
ЕКОЛОГИЯ“

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА БРОЙ ИЗДАДЕНИ 
ДОКУМЕНТИ

Издаване скица на урегулиран поземлен имот 570

Издаване скица с указан начин на застрояване за урегулиран поземлен имот 20

Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца 16

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 552

Издаване на разрешение за строеж за обекти от І до VІ категория 40

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ 340

Презаверка на скица с указан начин на застрояване 3

Издаване на заповед от кмета на общината за разрешаване изработването(изменение) на Подробен устройствен план в обхват до един квартал в 
урбанизираната територия по реда на чл.124а, ал.2 и чл.135 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и становище от главния архитект на 
общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ

11

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 10

Одобряване на ПУП/ЧИПУП с обхват до един квартал 9

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 231 0 231

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г. 8 0 8

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за 
промяна на настоящ адрес

915 0 915

Издаване на удостоверение за семейно положение 75 0 75

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 157 0 157

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за 
промяна на постоянен адрес

372 0 372



Заверяване на екзекутивна документация по чл.175, ал.2 от ЗУТ, отразяваща несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти 18

Издаване на удостоверение във връзка със чл.52, ал.5 и § 4, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър за изпълнението на задълженията по 
чл.175 от ЗУТ при създаване на нови обекти на кадастъра

21

Издаване заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти по чл.193, 
ал.3 от ЗУТ

8

Издаване на удостоверение за търпимост на изградени строежи по § 127 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

20

Издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж 0

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи по смисъла на чл.57, 
ал.1 от ЗУТ

8

Оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите 13

Изменение на дворищно-регулационен план по реда на § 8 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията 1

Издаване на заповеди по чл.195 от ЗУТ 3

Разглеждане на молби, жалби и сигнали относно спазване на санитарно-хигиенните изисквания 35

Изготвени и издадени становища относно искане за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)

35

Изготвени и издадени, позволителни за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти 20

Разрешителни за ползване на тротоарно право 5

Разрешителни за премахване на дървесна растителност 57

Разрешителни земни маси, хумус и строителни отпадъци 7

Такса маркиране дървесина, издаване на превозни билети 35

Изготвяне и издаване на разрешителни за ползване на тротоарно право 5

Разрешения за премахване на дървесна растителност 57

Административна регистрация на домашни любимци (куче) собственост на физическо лице 16

Издадена заповед по чл. 154 от ЗУТ 0

Издадена заповед за свободен достъп в чужд имот по чл. 194 от ЗУТ 0

Издаване на заповед за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл. 193, ал.3 от ЗУТ 8

Заверяване на технически паспорт на строежите 31

Издаване на копия от документи и чертежи съхранявани в техническия архив 3

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по чл.177, ал.3 от ЗУТ за обекти от ІV и V категория 18

Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 6

Одобряване на инвестиционен проект 30



Б.1.4. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА БРОЙ ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ
Издадени удостоверения 4 334
Приети декларации 4 067

Изпратени са 407 бр. съобщения на наследниците на починали лица, с които 
се приканват да предекларират имотите си.

Издадени са 1 806 бр. акта за установяване на задължения по чл.107 от 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). В голямата си част те са 
връчени лично на задължените лица, което доведе до липсата на последващи 
жалби по съдържанието им. До настоящия момент от тези задължения са 
постъпили 221 711,00 лв. На лицата, които нямат възможност да ги изплатят 
еднократно, се предлага разсрочване на равни вноски за период, не по-дълъг 
от шест месеца. Към момента от тази възможност са се възползвали 91 лица.

За периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. са сключени 44 граждански 
брака в гр. Бяла Слатина и 10 в кметствата /2 в кметство Бъркачево, 3 в кметство 
Бърдарски геран, 3 в кметство Търнава и 2 в кметство Търнак/. Пресъставени 
са 76 бр. документи по гражданско състояние от чужбина, от които 48 акта за 
раждане, 13 - за сключен граждански брак и 15 – за смърт.

За същия период са извършени 18 припознавания след съставен акт за 
раждане.

Предоставен е достъп до Национална база данни (НБД) „Население“ на 
още 2 кметства: Комарево и Галиче, като по този начин всички 14 кметства 
от съставните на общината имат достъп до НБД. Издаден е нов квалифициран 
електронен подпис на двама главни специалисти в кметствата.

Във всички 14 кметства на територията на общината се извършва електронно 
съхранение на документите, постъпващи при тях, като същите се съхраняват на 
сървър на общината. Това дава възможност за подаване на заявления, искания, 
жалби и други документи от населението на кметствата към общинската 
администрация, без да е необходимо гражданите да идват до административния 
център и се осигурява по–бързо, лесно и удобно обслужване на населението.

Съставени са електронни еквиваленти на всички актове по гражданско 
състояние, съставени след 2000 година, като по този начин е създадена 
възможност за издаване на удостоверения за раждане, удостоверения за 
сключен граждански брак и препис-извлечения от актове за смърт от всички 
населени места в страната, които имат достъп до НБД. Всички длъжностни 
лица по гражданско състояние са ангажирани по сверяването на регистъра 
на населението и допълването на Електронни лични регистрационни картони 
(ЕЛРК).

Община Бяла Слатина започна предлагането на Комплексно административно 

обслужване с други администрации. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга 
по гражданско състояние от друга администрация може да направи това, чрез 
подаване на „Заявление за заявяване на услуга“ в центъра за административно 
обслужване. Служителят, приемащ услугата от гражданина, стартира 
процедурата по издаване на документа от друга  общинска администрация.

В заявлението се посочва начина на получаване на услугата.
През юни 2017 г. бе извършена проверка от служители на Териториално 

звено ГРАО към Главна дирекция ГРАО при МРРБ в дирекция АИОВО по повод 
оформяне, поддържане и съхранение на регистрите на актове за гражданско 
състояние за 2016 г. на всички 15 населени места в община Бяла Слатина. В 
хода на проверката се установи, че условията за съхранение на регистрите 
позволяват те да бъдат запазени в законоустановения срок - 130 години. Не са 
констатирани нередности и пропуски. При извършваната проверка е оказано 
пълно съдействие на длъжностните лица от ТЗ ГРАО – Враца.

Извършват се регулярни проверки на административната дейност и водените 
регистри в кметствата.

През 2016 г. и 2017 г. продължи процеса по въвеждане, актуализация и 
сверяване на ЕЛРК на населението на общината (за живи лица, с постоянен адрес 
на територията на община Бяла Слатина) от 1899 г. до 2016 г., включително. 
Целта на актуализирането и сверяването на личните регистрационни картони 
е чрез НБД „Население“ да бъдат издавани всички видове удостоверения по 
гражданско състояние, с изключение на удостоверение за наследници, тъй като 
законовото изискване за издаване на този вид услуга е те да бъдат издавани 
по последен постоянен адрес на починалото лице. При сверяване на 100 % 
на електронните лични регистрационни картони се предоставя възможност 
на всички кметства да извършват услуги по гражданско състояние от всяко 
населено място, независимо от постоянния адрес на лицето, поискало услугата.

За повишаване на прозрачността при осъществяване на нотариална дейност 
в кметствата продължава да се води електронен регистър на извършените 
нотариални услуги от кметовете в кметствата в деловодна система „Акстър“.

През 2017 г. община Бяла Слатина изрази желание да се включи към 
информационна система „Единство -2“ на Нотариалната камара. Всички кметове 
на кметства в общината получиха от Нотариалната камара потребителски 
имена и пароли, с които като длъжностни лица достъпват Информационна 
система „Единство 2” и регистрират направените заверки на пълномощни за 



извършване на имотни сделки. Регистрацията на пълномощните е задължителна 
и нотариусите могат да проверяват в информационната система легитимността 
на представените пълномощни. При нерегистрирани пълномощни, не се 
изповядват сделки. Регистрирането на нотариално заверените пълномощни 
става чрез модул „Кметове” на информационната система, достъпен на адрес 
https://municipality.notarychamber.bg или през сайта на Нотариалната камара.

И през 2016 - 2017 г. плащането на заверка на пълномощни продължи да се 
осъществява чрез програмен продукт „Акстър каса“.

И през 2017 г. продължи да се поддържа актуална информация в 
Административния регистър, чието поддържане е регламентирано в Закона 
за администрацията. Въведени са необходимите данни в него, а именно: 
данни за административната структура (общата численост на служителите 
в администрацията), брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно 
и трудово правоотношение по звена, административно-териториалната 

принадлежност на общината и населените места; данни за контакт с 
администрациите (телефон, адрес, интернет страница).

В Регистъра на услугите данните се обновяват своевременно от служители на 
администрацията. Със заповед на кмета на общината са актуализирани лицата, 
на които е предоставен достъп до Регистрите. През м.ноември на 2017 г. са 
променени образците на заявления и искания, с които гражданите заявяват 
желание да им бъде извършена съответната услуга.

От 2016 година попълването на информация в Системата за самооценка 
на административното обслужване се осъществява чрез Интегрирана 
информационна система на държавната администрация. През м. февруари 2017 
г. е попълнена онлайн информация в Информационната система за състоянието 
на администрацията. Изготвен е и онлайн е представен Годишният доклад за 
състоянието на общинска администрация – Бяла Слатина.

През 2017 година в областта на ИТ инфраструктурата се извърши следното:
 Общинска администрация Бяла Слатина изгради VPN връзка в 9 кметства 

на територията на общината, чрез която се извършва пренос на данни и достъп 
до Интернет. В резултат на това се подобри обслужването на населението 
в общината. Изградената VPN връзка дава възможност да се използва 
пълноценно електронната система за документооборот „Акстър офис“, Локална 
база данни „Население“ (ЛБД), програма „Актопис“, с което се облекчават 
ползвателите на услуги в отдалечените населени места и се осъществява по-
пълен контрол върху работата в кметствата. Чрез изграждане на виртуалната 
мрежа се предоставят по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни 
услуги за гражданите и бизнеса. Всички жители на съответното населено място 
имат възможност да подават заявления, искания, жалби и др. документи, чрез 
кметствата. Чрез завеждането на преписката в съответното населено място, 
тя се насочва до служител в Общинския център за услуги и информация на 
гражданите, където бива пренасочвана към кмета на общината или определен 
служител за изпълнение.

 Поддържа се и се надгражда осигурената Интернет връзка и изградената 
директна свързаност на 14 кметства със сървъра на община Бяла Слатина, 
посредством която всички населени места имат достъп до програмен продукт 
„Матеус“, чрез който се улесни събирането на таксите за извършените 
административни услуги;

 Всички населени места инкасират задължения в реално време;
 През 2016 г. и 2017 г. продължи обновяването и работата на общинска 

администрация и второстепенните разпоредители с програмните продукти 
”Омекс 2000” и „Конто Оракъл 66”. Програмите предоставят възможности за 
контрол и анализ на осчетоводените стопански операции;

 Създадена е организация за плащане на всички видове задължения на 
лицата на едно гише – в брой или чрез ПОС-терминал

 През 2017 г. продължава да се поддържа и усъвършенства online връзката 
с поделенията на Български пощи , Изипей, Банка ДСК и ОББ АД. Наблюдава 
се значително увеличение на броя на лицата, живеещи извън територията 
на община Бяла Слатина, които предпочитат този бърз и надежден начин за 
плащане на задължения;

 Посредством внедрено приложение към програмния продукт на Дирекция 
„Местни данъци и такси“, се осъществява автоматизиран трансфер на данни 
към Министерство на финансите. Извършва се ежедневен анализ на тази 
информация, като тя се засича с предоставяните ежемесечни отчети за бюджета 
на общината;

 Превозните средства се зачисляват и съответно отчисляват автоматично, 
посредством информация, подавана от системата на КАТ.

 През 2017 г. продължава да се поддържа директна връзка с пунктовете за 
годишни технически прегледи на автомобили, за проверка на задължения;

 Продължава работата с модулите на програмни продукти: „Акстър Web 
Портал“, „Web Публични регистри“, чрез които се изпълняват изискванията за 
публичност, визирана в нормативните документи.

От 2016 г. функционира Порталът за отворени данни, който представлява 
единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която 
осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване 
в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. През 
2016 г. община Бяла Слатина започна да публикува регистрите, поддържани 
от нея, в отворен формат в електронната платформа на Министерски съвет 
– Open Data. Регистрите, които се поддържат в отворен формат и които се 
актуализират своевременно са: данни за бюджета и разходването му; регистър 
на общинската собственост; регистър на земи-общинска собственост, отдадени 
под аренда/наем; регистър на издадените разрешителни за строеж; регистър на 
заверените технически паспорти на сгради; регистър на обектите, въведени в
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експлоатация; регистър на общинските предприятия. Чрез публикуването на 
гореспоменатите регистри, всеки заинтересован гражданин може да намери в 
тях информацията, от която се интересува.

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи 
административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите 
си за електронен обмен на документи в съответствие с единия технически 
Протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно 
управление“. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които 
съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва 
единствено по определения технически Протокол. Община Бяла Слатина 
приведе системата си за електронен обмен на документи „Акстър офис“ в 
съответствие с единния технически Протокол и е включена в Реалния Регистър 
на участниците в електронния документооборот.

През 2017 г. община Бяла Слатина попълни и представи и необходимите 
документи, свързани с разрешаване на достъпа до системата за е-Връчване.

Предстои заявяване от община Бяла Слатина на достъп и присъединяване 
към средата за междурегистров обмен (RegiX) с цел при издаването на 
удостоверенията от списъка на услугите, служителите от общината да 
използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат 
автоматизирано по електронен път.

През отчетния период е доставена нова офис – техника за обновяване на ИТ 
инфраструктурата: нова цветна копирна машина в Дирекция „Устройство на 
територията и екология“, камери за видеонаблюдение; таблети и др.

Поддържа се изграденото видеонаблюдение в сградата на общинска 
администрация, Лесопарка и двете детски площадки.

Поддържа се в постоянна изправност изградената в сградата на общинска 
администрация и Общински съвет - Бяла Слатина безжична интернет връзка.

Компютърната и офис техника, необходима за нормалната работа на общинска 
администрация и кметствата се поддържа от 1 IT – специалист.

• Дела с Красимира Тодорова – бивш директор на ОДЗ „Слънчице“ – гр. 
Бяла Слатина:

Срещу община Бяла Слатина е заведено дело от Красимира Тодорова – 
бивш директор на ОДЗ „Слънчице“ – гр. Бяла Слатина пред Административен 
съд - Враца, с което се оспорва Заповед № 397 от 20.07.2016 г. на кмета 
на община Бяла Слатина. Обжалваната заповед, с която се осъществява 
преобразуване на ОДЗ „Слънчице“ – гр. Бяла Слатина чрез вливане в ЦДГ 
„Радост“ – гр. Бяла Слатина, е издадена от кмета на община Бяла Слатина въз 
основа на Решение № 173 от Протокол № 12 от 30.06.2016 г. на Общински 
съвет – Бяла Слатина. Административен съд – Враца постановява Решение № 
381 от 02.11.2016 г., с което отхвърля жалбата на Красимира Тодорова, като 
неоснователна и потвърждава, че издадената от кмета на община Бяла Слатина 
заповед е законосъобразна, тъй като е издадена в съответствие с процесуалния 
и материалния закон. Г-жа Красимира Тодорова обжалва постановеното 
решение от Административен съд – Враца пред Върховен административен 
съд. С Определение № 2117 от 21.02.2017 г. ВАС оставя без разглеждане 
жалбата на г-жа Тодорова, поради неотстранени нередовности в жалбата, с 
който акт, окончателно се потвърждава законосъобразността на Заповед № 397 
от 20.07.2016 г. на кмета на община Бяла Слатина.

• Дело с Калин Кънчев от гр. Бяла Слатина:
Срещу община Бяла Слатина е заведено дело в Административен съд - 

Враца по жалба на Калин Димитров Кънчев, която е против мълчалив отказ 
на кмета на община Бяла Слатина да издаде заповед по чл. 49, ал.4 от Закон за 
управление на етажната собственост (ЗУЕС), с която да задължи собствениците 
на самостоятелни обекти в сграда на ул. Васил Левски № 23 в гр. Бяла Слатина, 
да осъществят ремонт. Административен съд – Враца постановява Решение № 
183 от 02.06.2017 г., с което отхвърля жалбата на Калин Димитров Кънчев, тъй

като счита, че в случая не са налице предпоставките за издаване на заповед по 
реда на чл. 49, ал. 4 от ЗУЕС и отказът на административния орган – община 
Бяла Слатина да се произнесе по направеното от жалбоподателя искане е 
законосъобразен.

• Дело с Веселин Велчев и Геновева Кирова
Срещу община Бяла Слатина е предявен иск от Веселин Велчов и Геновева 

Кирова с искането съдът да постанови решение, по силата, на което да осъди 
Общината да заплати на ищците сумата от 4000,00 лв., поради нанесени 
имуществени вреди върху къщата им, от паднало дърво общинска собственост, 
засадено на тротоара на ул. „Цар Асен“ в гр. Бяла Слатина. Към момента е 
назначена съдебно-техническа експертиза и предстои разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание с цел решаване на спора.

• Нерешеният във времето казус с доставката на контейнери, кофи и 
сметосъбиращи машини от ЕТ „Тихомир Ангелов – Макати“

Срещу община Бяла Слатина е предявен иск от правоприемниците на ЕТ 
„Тихомир Ангелов – Макати“ за сумата от 25 000 лв. – частичен иск от общата 
сума от 449 594,80 лв., представляваща неплатена част от договорена цена с вкл. 
ДДС по договор за възлагане на обществена поръчка, сключен на 14.06.2007 г. за 
доставка чрез покупка на 3 бр. специализирани за сметосъбиране автомобили, 
536 бр. контейнери тип „Бобър“ и 67 бр. кофи тип „Мева“ ведно със законната 
лихва. Предстои разглеждане на делото в открито съдебно заседание, с цел 
решаване на спора.

• Дела с Ивайло Рачев от с. Галиче по Закона за устройство на територията 
(ЗУТ):

Срещу община Бяла Слатина е заведено дело от Ивайло Рачев от с. Галиче 
пред Административен съд - Враца, с което се оспорва Заповед №451 от 
09.08.2017г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която на жалбоподателя 
е забранено да ползва собствената му търговска сграда, до извършване на 
промяна в предназначението от магазин в „Кафе-аперитив“ по съответния ред. 
От същия жалбоподател е заведено и друго дело пред Административен съд – 
Враца против Заповед № 452 от 09.08.2017 г. на кмета на община Бяла Слатина, 
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с която на собственика е разпоредено да премахне дървен навес с площ 31 
кв.м в с. Галиче. Предстои разглеждане на делата в открито съдебно заседание.

• Дело с Венислав Николов от гр. София по ЗУТ:
Срещу община Бяла Слатина е заведено дело от Венислав Николов пред 

Административен съд - Враца, с което се оспорва Заповед № 455 от 14.08.2017 
г. на кмета на община Бяла Слатина, с която на жалбоподателя е разпоредено 
да премахне незаконен строеж „Магазин-склад за фураж“ в гр. Бяла Слатина. 
Предстои разглеждане на делото в открито съдебно заседание, с цел решаване 
на спора.

• Дело с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ):

Община Бяла Слатина заведе дело срещу писмо изх. №99-00-6-802 от 
17.08.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
относно приключване на процедура по администриране на сигнал за нередност 
и определена финансова корекция в размер на 64 903,80 лв. по Договор за 

БФП от фонд „Солидарност“ на ЕС с рег. № 2014BG16SPO002-005. Предстои 
насрочване на дата за разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

През изминалата година община Бяла Слатина е била страна и по 5 дела 
по Закона за гражданската регистрация, като поводът е за промяна на име на 
граждани или съставяне на актове за гражданско състояние.

През отчетения период са подадени 2 бр. заявления на граждани за 
назначаване на настойнически съвети и 1 бр. заявление за назначаване на 
попечител и заместник-попечител, в резултат, на което такива са назначени от 
кмета на община Бяла Слатина, в качеството му на орган по настойничество и 
попечителство.

Издадени са 200 бр. наказателни постановления за извършени нарушения на 
Наредба № 1, Наредба № 2, Наредба № 8, Наредба № 9 и Наредба № 15 на 
Общински съвет - Бяла Слатина, както и на разпоредбите на Закона за опазване 
на селскостопанското имущество (ЗОСИ).

През периода 01.10.2016 г. – 01.10.2017 г. община Бяла Слатина е провела 
20 бр. обществени поръчки и е сключила 52 бр. договора по Закона за 
обществените поръчки (ЗОП).

По реда на Глава девета от ЗОП – Открита процедура, са проведени 8 
процедури и са сключени 17 договора.

По реда на Глава двадесет и пет, Раздел II от ЗОП – Публично състезание, са 
проведени 6 процедури и са сключени 25 договора.

По реда на Глава двадесет и шест от ЗОП – Събиране на оферти с обява, са 
публикувани 6 обяви и са сключени 10 договора.

1.„Ремонт на улици в град Бяла Слатина“ – Изпълнител „Виагруп“ ЕООД, 
Договор № 21/31.01.2017 г., Стойност на договора с ДДС 53 004,00 лв.;

2.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по 
утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по седем 
обособени позиции“ – Изпълнители са ЕТ “Ани-25 - Ангел Ценов”, ЕТ “Хай-91 
- Доника Илиева”, СД “Пролет 22-17 - Боровански и Сие”, ЕТ „Крис – Димитър 
Христов“. Срокът на договорите е 5 години от подписването;

3. “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна 
мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 
2016/2017 г.“ по две обособени позиции. Изпълнител е „Сребреня 99“ АД. 
Стойностите на договорите е за ОП-1 85 059,44 лв. без ДДС, за ОП-2 - 17 
166,66 лв. без ДДС;

4. “Доставка на материали и оборудване по проект “От ранно детско развитие 
към образователна интеграция”. Подписани са договори с “Елтех” ЕООД, 
“Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, “Атлас Травелс” ЕООД, “Гърков Консулт” 
ЕООД, “Веселин Балев” ЕООД;

5. „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Бяла Слатина” 
– Изпълнител “Р-студио” ЕООД, Договор № 1036/30.12.2016 г. Стойност на 
договора 180 000,00 лв. без ДДС;

6. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Бяла Слатина“ 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016” по

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ – 
Изпълнител „Део-хляб и хлебни изделия“ ЕООД, Стойност на договора 457 
700,00 лв. без ДДС;

7. “Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор” във връзка 
с реконструкция и обновяване на ПАГ “Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина, 
обект на интервенция по проект “Създаване на модернизирана учебна среда 
за професионално образование в Община Бяла Слатина”. Изпълнител „Роан 
90“ ООД. Договор № BG16RFOP001-3.002-0040-C01-S-06/29.03.2017 г. със 
стойност 1 189 255,84 лв. без ДДС;

8. “Доставка на канцеларски материали, компютърни аксесоари и 
консумативи” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 “Доставка на 
канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи” и Обособена 
позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали, вписани в списъка по 
чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. Изпълнител „Веселин Балев“ ЕООД. Стойност на 
договорите 48 000,00 лв. без ДДС. Срок на договорите 24 календарни месеца 
от подписването;

9. “Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла 
Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”. Изпълнител 
„Теленор България“ ЕАД. Договор № 36/20.03.2017 г. със стойност до 70 000,00 
лв. без ДДС и срок 24 календарни месеца от датата на сключване на договора;

10. “Ремонт на общински обекти /улици, паркинги, алеи и др./ на територията 
на община Бяла Слатина” – Изпълнител “Пътстройинженеринг” АД. Стойност 
на договора 269 000,00 лв. без ДДС. Срок на договора до 31.12.2017 г.

11. “Доставка на електроматериали за нуждите на ОП “Чистота и 
строителство” гр.Бяла Слатина” – Изпълнител „2Р България“ ЕООД. Договор 
№ 47/11.04.2017 г. със стойност 42 000,00 лв. без ДДС.

12. „Доставка на съоръжения и паркова мебел за обособяване на зони за 
отдих и игри“ по 2 обособени позиции. Изпълнител „Металпласт инженеринг“ 
ЕООД. Стойност на договорите ОП-1 - 26 492, 40 лв. без ДДС, ОП-2 - 2 400,00 
лв. без ДДС.

13. “Закупуване на съдове за смет за нуждите на ОП “Чистота и строителство” 
гр.Бяла Слатина”. Подписан е Договор № 59/22.05.2017 г. със “Зиела” ООД на 
стойност 44 868,00 лв. без ДДС.

Б.4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



14. “Доставка на материали и оборудване по проект “Обучение за успех”, 
необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект 
“Обучение за успех”, по договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01, по 
Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване” 
на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, по 9 обособени позиции. Подписани са договори 
с “Перун ККБ” ЕООД, “Теодорос” ЕООД, “Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, 
“Веселин Балев” ЕООД, “Смарт Софт” ЕООД;

15. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по 
утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири 
обособени позиции“. Изпълнители СД „Пролет 22-17 – Боровански и Сие“ и 
ЕТ “Пламидан – Слави Друмев”. Срокът на договорите е 5 години от датата на 
подписване;

16. „Доставка на материали и оборудване по проект “Център за социално 
включване “Аз и моето семейство“, необходими и произтичащи от дейности, 
свързани с изпълнение на проект “Център за социално включване “Аз и 
моето семейство“, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0060-C01, 
по приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по 
три обособени позиции. Подписани са договори с “Бенстар” ЕООД и “Българска 
училищна индустрия” ООД;

17. „Доставка на хранителни продукти” по две обособени позиции. Подписани 
са договори с “ДЕО – хляб и хлебни изделия” ЕООД на стойност за ОП-1 - 1 849 
250,00 лв. без ДДС и за ОП-2 - 555 453,68 лв. без ДДС;

18. “Услуги за извършване на мониторингово проучване за установяване 
нивото на знания по български език на учениците, чийто език не е майчин, 
произтичащо от дейностите по проект “Обучение за успех”, по договор за 
БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01, по Приоритетна ос 3 “Образователна 
среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма “Наука и 
образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове”. Подписан е договор № 
ОПНОИР-67/24.07.2017г. с „БенчМарк Груп“ АД на стойност 6 000,00 лв;

19. “Доставка на съоръжения и паркова мебел за обособяване на зони за 
отдих и игри” по 4 обособени позиции. Подписани са договори с „Металпласт 
инженеринг“ ЕООД;

20. „Доставка на строителни материали за нуждите на община Бяла Слатина“. 
Подписан е договор № 49/21.04.2017 г. с “Виагруп” ЕООД на стойност 193 
999,99 лв.

Щатната численост на персонала в община Бяла Слатина от 01.10.2016 
г. до 01.10.2017 г. е 153,5 броя, от които:

 дейност „Общинска администрация” – 104.5 щатни бр.
(90.5 щатни бр. на трудово правоотношение и 14 щатни бр. 
по служебно правоотношение);
Администрацията е структурирана в 8 дирекции, от които 4 дирекции - 

обща администрация и 4 дирекции - специализирана администрация.
Обща администрация включва следните дирекции:
 „Административно, информационно обслужване и връзки
с обществеността” – 10 щатни бр.;
 „Правна” – 7 щатни бр.;
 „Бюджет и счетоводство” – 10 щатни бр.;
 „Управление на общинската собственост” – 8 щатни бр.
Специализирана администрация включва следните дирекции:
 „Устройство на територията и екология” – 10 щатни бр.;
 „Хуманитарни дейности и интеграция” – 7 щатни бр.;
 „Проекти и програми” – 7 щатни бр.;
 „Местни данъци и такси” – 8 щатни бр. 
Извън тях в структурата влизат:
 „Звено за вътрешен одит” – 2 щатни бр.;
 „Финансов контрольор” – 1 щатна бр.;
 „Главен архитект” – 0,5 щатна бр.;
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 „Администрация в кметствата” – 28 щатни бр. 
(кмет на кметство - 14 щатни бр.

и главен специалист в кметство – 14 щатни бр.)
 Ръководният състав на общината включва: Кмет 

на община, Заместник-кмет
„Проекти и финанси”, Заместник-кмет „Устройство 

на територията”, Заместник-
кмет „Хуманитарни дейности и интеграция”, 

Заместник-кмет „Общинска
собственост, бедствия и аварии” и Секретар на 

община.
 дейност „Други дейности по отбраната” – 

оперативен дежурен – 5 щатни бр.;
 дейност „Други дейности по здравеопазването” – 

15 щатни бр. ; които
включват: здравен медиатор – 1 щатна бр.,и 

„Здравни кабинети в детски градини
и училища” – 14 щатни бр.;
 дейност „Други дейности по образование” – 

шофьор на училищен автобус – 7
щатни бр.;
 дейност „Изпълнители по поддръжка и охрана на 

пунктове за управление при
бедствия и аварии” – 2 щатни бр.;
 звено „Общинска охрана” – 15 щатни бр.;
 персонал, назначен по реда на ПМС № 66/96г. – 3 

щатни бр.
 дейност „Радиотранслационни възли” – 2 щатни 

бр.;
За периода от 01.10.2016 г. до 01.10.2017 г. има 

сключени: 161 броя трудови договори, от които 138 
броя по проекти; 257 броя допълнителни споразумения, 
от които 29 броя по проекти; 61 броя заповеди за 
прекратяване на трудовото правоотношение, от 
които 41 броя по проекти. Обработени са: 1 246 броя 
заповеди за отпуск съгласно КТ и ЗДС и 128 броя 
болнични на 41 служители.

Извършено е годишно оценяване на служителите 
за 2016 г. и е направена междинната среща за 2017 г. 
съобразно разпоредбите на Наредба за условията

и реда за оценяване изпълнението на служителите 
в държавната администрация.

Към община Бяла Слатина функционират 3 
общински предприятия, както следва:

 ОП „СП за озеленяване и благоустройство“ - 
гр. Бяла Слатина с числен състав 19 щатни бройки;

За периода от 01.11.2016 г. до 10.10.2017 г. 
предприятието има сключени: 22 броя трудови 
договори; 30 броя допълнителни споразумения; 
21 броя заповеди за прекратяване на трудовото 
правоотношение. Обработени са: 100 броя заповеди 
за отпуск съгласно КТ; 5 броя болнични.

 ОП „Чистота и строителство“ - гр. Бяла 
Слатина с числен състав 46 щатни бройки;

За периода от 01.11.2016 г. до 10.10.2017 г. 
предприятието има сключени: 70 броя трудови 
договори; 94 броя допълнителни споразумения; 
75 броя заповеди за прекратяване на трудовото 
правоотношение. Обработени са: 281 броя заповеди 
за отпуск съгласно КТ и 36 броя болнични.

 ОП „Пазари и социални дейности“ - гр. Бяла 
Слатина с числен състав 26 щатни бройки,

За периода от 01.11.2016 г. до 10.10.2017 г. 
има сключени: 8 броя трудови договори; 45 броя 
допълнителни споразумения; 4 броя заповеди 
за прекратяване на трудовото правоотношение. 
Обработени са: 119 броя заповеди за отпуск 
съгласно КТ; 22 броя болнични.

През периода са организирани 15 заседания на 
Общинския съвет, на които са приети 281 решения.

Изготвени и приети са 18 доклади, отчети и 
информации.

От общинска администрация са подготвени 
и внесени 206 бр. докладни, от които: 27 с 
предложения за нови нормативни документи на 
Общинския съвет или за изменения и допълнения 
в тях, 27 във връзка с бюджета на общината, 33 
свързани с проекти на общината, 8 във връзка 
с устройство на територията, 82 във връзка с 
управление на общинската собственост и 29 други.

И през 2017 година, втората година от мандат 2015-2019 г. продължиха откритите и прозрачни 
взаимоотношенията между местната власт и гражданите. В това направление е реализирано следното:

Б.6. ПУБЛИЧНОСТ

СТРУКТУРА НА ОП “СП ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ГР. БЯЛА СЛАТИНА

СТРУКТУРА НА ОП “ЧИСТОТА И СТРОИТЕЛСТВО” ГР. БЯЛА СЛАТИНА

СТРУКТУРА НА ОП “ПАЗАРИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” ГР. БЯЛА СЛАТИНА



Продължи работата на Обществения съвет за подпомагане работата на 
кмета на общината, чиято цел е компетентно да подпомага местната власт при 
формирането и реализирането на политики от местно значение, определящи се 
от приоритетите, заложени в Мандатната програма. За периода ноември 2016 
– ноември 2017 г. съветът обсъди проектобюджета на община Бяла Слатина за 
2017 г.

Продължи да се обогатява официалната електронна страница на общината. 
На нея редовно се актуализира информацията в отделните рубрики. През 
2017 година се създаде рубриката „Регистри „Устройство на територията“ на 
община Бяла Слатина, в която са публикувани:

- Регистър на издадените удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
обекти ІV- та и V-та категория;

- Регистър Разрешения за строеж;
- Регистър на заверените техничеси паспорти на сгради;
- Регистър на разрешенията за допускане и изработване на Подробен устрой-
ствен план (ПУП) ;
- Регистър на одобрените ПУП.
На сайта регулярно се публикуват дневният ред и протоколите от 

заседанията на Общинския съвет, както и решенията взети от съвета, проекти 
за промяна на нормативни актове, заповеди на кмета на общината и друга 
актуална информация, която би представлявала интерес за гражданите.

Чрез сайта могат за се проследят репортажи от заседанията на Общинския 
съвет и видеозаписи от значими събития, организирани и проведени по 
различни поводи в общината.

В рубриката „Обществени дискусии“ се обобщават и представят резултатите 
от проучване мнението на гражданите относно качеството на предоставяните 
административни услуги.

В актуален вид се поддържа рубриката „Профил на купувача“, в която са 
обявени всички покани за обществени поръчки, както и рубриката: „Конкурси и 
търгове“, в която се обявяват търгове за разпореждане с общинска собственост 
и тръжните документи за участие в тях, както и свободните работни места в 
общината, сроковете и документите за кандидатстване.

На видеокран в Центъра за услуги и информация на граждани се презентират 
актуални дейности, рекламни материали и друга полезна за гражданите 
информация.

С оглед привличане на потенциални инвеститори и генериране на 
инвестиционна активност в общината през 2017 г. е изготвен Инвестиционен 
профил на община Бяла Слатина. В него са предложени 10 терена - общинска 
собственост, подходящи за развитието на бъдещи инветиции. В материала са 
очертани конкурентните предимства и перспективи на община Бяла Слатина 
като атрактивна инвестиционна локация и дестинация. Посочени са и 
конкретните нормативни преференции съгласно Наредба № 25 за насърчаване 
на инвестициите в община Бяла Слатина и издаване на сертификати клас В, 
разработена в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите. Файл 
с Профила е качен на сайта на общината. Изработени са в тираж 500 бр. 
книжни тела от Профила, които се разпространяват сред институции, свързани 
с процеса на стимулиране на инвестиции, каквито са Българска агенция за 
инвестиции, Министерство на икономиката, Българска търговско-промишлена 
палата, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България, агенции за регионално и икономическо развитие 
и др.

През м.април 2017 г. община Бяла Слатина кандидатства и стана носител на 
приза “Етикет за иновации и добро управление на местно ниво” в Четвъртата 
процедура за присъждането му. Общината е удостоена с това високо отличие 
за трети пореден път. Етикетът е признание за успешното прилагане на 
принципите за добро и демократично управление, качество на предоставяните 
публични услуги и добрите практики при изпълнението на публичните 
политики. Присъждането на този приз с период на валидност 2017 г. – 2019 г. е 
доказателство за ползотворната съвместна работа на общинска администрация, 
Общинския съвет и гражданското общество в Бяла Слатина.

През 2017 година община Бяла Слатина кандидатства в Програмата за добри 
практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 г., разработена от 
Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета 
на Европа и реализирана в България от Фондация за реформа в местното

Връчване на приза 
“Етикет за иновации 
и добро управление на 
местно ниво” на кмета 
на общината

Церемония по 
награждаване с приза 
“Етикет за иновации 
и добро управление на 

местно ниво”



самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България. 
Фокусът бе поставен върху нови практики, които са реализирани през последните 18 месеца или устойчиви практики, които се прилагат в по-дълъг период от време, 
но са претърпели качествено обновяване (надграждане) през последните 18 месеца. В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. В 
първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха избрани три тематични области: I Общинска подкрепа за граждански инициативи, II Нови 
технологии и решения в управлението, III Социални иновации и партньорства. Община Бяла Слатина беше номинирана в Тематична област „Общинска подкрепа за 
граждански инициативи“ с практиката: „Малки проекти за по-уютна градска среда”. Наградите бяха връчени на 23 май 2017 г. в гр. София на официалната церемония 
по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програмата.

Церемония по награждаване от първото издание 
на Програмата за добри практики в местното 
самоуправление в България

Среща-дискусия „10 години България в ЕС и 
Българското председателство на ЕС“

Комуникационна инициатива „10 
години България в ЕС и Българското 
председателство на ЕС“

на над 47 млн. лева, което нарежда общината на 
2-ро място в областта, а над 1 800 безработни 
лица от община Бяла Слатина са включени в 
обучение и заетост по реализирани схеми на 
ОП “Развитие на човешките ресурси” за двата 
програмни периода”, заяви по време на срещата 
областният управител.
В дискусията взеха участие повече от 500 
представители на бизнеса, неправителствени, 
образователни и културни организации, 
представители на местната власт, общественици 
и граждани от региона.
В края на информационното събитие, в 
Художествената галерия бе открита изложба-
живопис на художника Радослав Нейчев.

През м. октомври 2017 г. Бяла Слатина партнира на Областна администрация – Враца и стана домакин на 
първото от поредицата информационни събития, посветени на десетата годишнина от членството на България 
в Европейския съюз и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Инициативата е на 
Министерството на Българското председателство на ЕС 2018, в партньорство с областните администрации. 
Събитията са част от предвидените дейности по реализацията на Работната програма на Комуникационната 
стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г.

Целта на комуникационните инициативи е широката общественост да бъде информирана за ползите на 
Република България от членството в ЕС, да се провокира интересът на гражданите от различните населени 
места към представените теми, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС и възможните 
механизми за ефективно партньорство и постигане на общи цели на институции и организации. Инициативата 
премина в два модула: презентация за ЕС и културно-творческа програма. В събитието бяха поканени да 
участват евродепутати, народни представители, министри и техни заместници, представители на бизнеса 
и неправителствените организации, ученици в гимназиален етап и граждани. Гости на инициативата бяха 
евродепутатът Владимир Уручев, заместник–министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, 
народният представител Красен Кръстев и Иван Тодоров, представител на Българската агенция за инвестиции.

По време на срещата областният управител Малина Николова запозна присъстващите с предизвикателствата 
пред страната с приемането на ротационното председателство, подчерта основните функции и набелязаните 
приоритети. Тя очерта основните икономически и социални ефекти за региона от 10 – годишното членство 
на България в Европейския съюз. “През първия програмен период (2007 г.–2013 г.), в община Бяла Слатина 
са привлечени инвестиции от Европейския социален фонд и други донорски мерки и инструменти в размер



Дейността на ръководството на общината е насочено към изпълнението на 
основните задачи по отбранително-мобилизационна подготовка като:

 Поддържане в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в 
готовност за работа във военно време и всички планове и документи, свързани 
с отбраната.

В тази връзка редица документи, свързани с отбранително-мобилизационната 
подготовка (ОМП) и готовност на общината за работа във военно време се 
актуализираха съобразно с настъпилите организационно-щатни, кадрови, 
нормативни и други промени.

През 2017 г. бе изготвен нов План за привеждане на общината в готовност 
за работа във военно време в съответствие с изискванията на Директива за 
привеждане на централната и териториалната администрация, търговските 
дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа 
във военно време, приета с РМС № 166/2002 г. и съответните указания.

Военновременният план на общината е изготвен в съответствие с 
изискванията на Наредба за планиране гражданските ресурси за отбрана, 
приета с ПМС № 267/2010 г. и ПМС № 89/2012 г. за приемане на Държавния 
военновременен план.

Служителите по ОМП ще продължат работата по осъвременяването, 
конкретизирането и привеждането на плана в съответствие с новите реалности:

 Организиране и подготовката на ръководния състав за работа във 
военно време.

Разработен е план за действие по отбранително-мобилизационна подготовка 
в общината за 2017 г., който включва организационни мероприятия по 
усвояване на плановете за привеждане в готовност за работа във военно време, 
учебно-методически мероприятия по ОМП, тренировки по оповестяване с 
дежурните и др. Ежемесечно се провеждат теоретични занятия и практически 
тренировки с оперативните дежурни по Общински съвет по сигурността, 
свързани с оповестяването, поддържането и боравенето с техническите 
средства и оборудването.

 Организиране работата на Съвета по сигурността в общината.
Със заповед на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина се 

актуализира списъкът на членовете на Общинския съвет по сигурността, както 
и редът за работа на съвета. Разработиха се функционалните задължения на 
членовете на Съвета за мирно и военно време.

 Поддържане в готовност за използване на системата за управление във 
военно време.

След извършени проверки се организираха мероприятия по отстраняване на 
пропуските при изпълнението на изискванията на „Наредба за организацията 
и поддържането на системата за военновременно управление на държавната 

и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно 
време”, приета с ПМС № 351/1997 г. Осъществява се ежедневен контрол 
върху дейността на оперативните дежурни, като се обръща особено внимание 
на дисциплината, теоретичната и практическа подготовка и уменията им да 
се справят със задълженията си. Актуализирани са списъците с лицата за 
оповестяване.

 Организиране на денонощно дежурство за поддържане на готовността 
за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение.

Направи се преглед на денонощното дежурство за оповестяване при 
привеждане в по-високи състояния и степени на готовност за работа във военно 
време и се предприеха организационни мерки, да се приведе дежурството в 
съответствие с ПМС № 212/93г.

 Осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната.
Планирането на граждански ресурси за отбрана се осъществява по 

реда на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета 
с ПМС № 276/16.11.2010 г. и ПМС № 89/2012 г. за приемане на Държавния 
военновременен план. Отсрочването от повикване във Въоръжените сили се 
организира на основание Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените 
сили при мобилизация на резервисти и и техника, приета с ПМС 150/2001 г. 
и допълнена с ПМС № 68/2003 г.и ПМС № 114 от 16.05.2013 г. Отсрочени са 
резервисти и техника от Община Бяла Слатина, „Гарант АД” и „Папазмел” АД. 
Подготовката и организирането на режимното и ограничителното снабдяване 
на населението с основни хранителни и нехранителни стоки при военно 
положение се извършва в съответствие с Наредба за снабдяване с основни 
хранителни и нехранителни стоки във време на война, приета с ПМС № 
31/1998 г.

 Планиране и разпределение на финансовите средства за осигуряване на 
дейностите свързани с отбраната.

Планирането и разходването на бюджетните средства по ОМП се осъществява 
в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет и указанията на 
Министъра на финансите. Разходите по ОМП за 2017 г. възлизат на 67 289,00 
лв. и са планирани по функция „Отбрана и сигурност”, /Група Д/ „Защита 
на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”, 
Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности” и Дейност 219 „Други дейности по отбраната”.

 Водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от 
критичната инфраструктура за военно време от общината.

Съгласно Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване 
на критичните инфраструктури и обектите им за оценка на риска за тях, приета 
с ПМС № 256 от 17.10.2012 г. е представен списък в Областна администрация 
- Враца с обектите от района и при необходимост ще бъдат предприети мерки 
за охраната им.

 Дейности по обезопасяване на изкуствено създадени водоеми – язовири на 
територията на Община Бяла Слатина.

През отчетния период се извършиха множество проверки съвместно 
с Басейнова дирекция – Враца с цел отстраняване неизправности при 
експлоатацията на язовирите на територията на общината. За констатираните 
нарушения бяха изготвени предписания и бяха поставени срокове за

Б.7.1. ОТБРАНИТЕЛНО–МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА

Б.7. ОТБРАНИТЕЛНО–МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА. ОХРАНА И СИГУРНОСТ



изпълнението им. Служителите на администрацията следят стриктно за 
отстраняване на всички неизправности.

Проведено е обучение с участието на всички заинтересовани лица съгласно 
Плана за действие при екстремални и аварийни ситуации на язовирите в 
община Бяла Слатина. Планът е изготвен през изминалата година и копие от 
него е връчено на всички участници в обучението.

Язовирите, който не са отдадени на концесия и прилежащите им стени и 
преливници са ремонтирани и се поддържат със средства от общинския 
бюджет.

 По работата с класифицираната информация.
При изпълнение на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка 

свързани със създаването, съхранението, използването и унищожаването 
на документи, съдържащи класифицирана информация се спазват стриктно 
изискванията за защита на класифицираната информация, представляваща 
държавна и служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната 
информация. Няма констатирани случаи на нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация в община Бяла Слатина. Изпълни се изискването 
на ТД „Национална сигурност” – Враца членовете на Общинския съвет по 
сигурност да бъдат проучени и да имат достъп до класифицирана информация 
с ниво „СЕКРЕТНО”.

в сградата, да се предотврати евентуално проникване в обекта на лица с 
престъпни намерения и да се осигури опазването на материални ценности и 
имущество, намиращо се в района на обекта, да се предприемат своевременни 
мерки за потушаването на възникнал пожар и за ликвидиране на последици от 
природни бедствия, тежки аварии, терористичен акт и др.

През нощта охраната се осъществява с помощта на техническа система за 
сигурност, която включва видео наблюдение и контрол на охранявания обект.

През годината не са констатирани нарушения, свързани с извършване от 
охранителите на действия, с които се ограничават правата и свободите на 
гражданите, като проверките и пропускателният режим се извършват по начин, 
който да не уронва честта и достойнството на гражданите.

От началото на пролетта до края но есента в месността „Лесопарка” се 
поддържа пост от един охранител. Освен охраната в парка, охранителят 
подпомага и охраната и дейността по поддържането на тенис кортовете.

През цялата година в учебно време охранителите поддържаха временен 
пост на пешеходната пътека на кръстовището на ул. „В. Левски“ и ул. „Д. 
Благоев“. Целта на този пост е сутрин и на обяд, в учебно време, да се осигури 
безопасността на децата при преминаване на най-невралгичната пешеходна 
пътека в града и да не се допускат ПТП с деца.

В ежедневната си дейност охранителите проведоха десетки разговори и 
беседи с граждани, правеха предупреждения и разяснения на наредби на 
Общинския съвет и заповеди на кмета на общината и др.

Съставени са 43 предписания за отстраняване на нарушения, свързани 
с наредбите на Общински съвет – Бяла Слатина и 11 акта за констатирани 
нарушения.

Охранителите подпомагаха охраната на обществения ред, преди всичко 
в ЦГЧ, Лесопарка, общинския пазар, на общински спортни, културни, 
религиозни и други мероприятия. Многократно са подпомагали дейностите 
за недопускане на нерегламентирани сметища и изхвърляне на отпадъци на 
забранени места.

През периода те са участвали в над 55 охранителни мероприятия, с цел 
предотвратяване и недопускане на кражби, повреждане и унищожаване на 
имущество - общинска собственост.

Охранителите подпомагат при нужда РУП-Бяла Слатина при организирани 
полицейски мероприятия, като поемни лица при обиски и претърсване и др.

Охранителите подпомагат дейността на общинска администрация. Разнесени 
са и са връчени над 80 наказателни постановления, покани, призовки, съобщения 
и обявления за публична продан, издадени от съдия изпълнител и др. Активно 
е тяхното участие при изпълнение на задачи, свързани с превантивната 
дейност за намаляване риска при бедствия и при критични ситуации, свързани 
с покачване нивото на река Скът. Ежемесечно служители от охраната обхождат 
града и информират ръководството за проблеми и неизправности в пътната 
мрежа, знаковото стопанство, уличното осветление и пр.

Б.7.2. ОХРАНА И СИГУРНОСТ
И през 2017 г. дейността на звено „Общинска охрана”- Бяла Слатина се 

осъществяваше при стриктно спазване на изискванията на Закона за частната 
охранителна дейност (ЗЧОД) , “Наредба за общинската охранителна дейност”, 
Наредба №1 на Общинския съвет за опазване на обществения ред и опазването 
на общинските имоти; Наредба № 9 на Общинкия съвет за поддържане на 
екологията и опазване на чистотата и зелените площи, както и заповедите на 
кмета на общината и др. Цялостната дейност бе подчинена на спазването на 
принципите за зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите, 
взаимодействие с органите на Районно управление “Полиция“ гр. Бяла Слатина 
в борбата с престъпността и опазването на обществения ред, гарантиране на 
сигурност и безопасност в охраняваните обекти, осъществяване на превантивна 
дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения в 
охраняваните обекти.

Съгласно лиценза, който притежава общината, на основание чл. 5 ал.1 т. 5 
и чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от ЗЧОД, общинската охрана охранява само обектите и 
имуществото общинска собственост.

Основният обект, който охраняват служителите от охраната е сградата на 
общинската администрация. За целта е разработен подробен план, в който 
са регламентирани основните положения за охрана, както и действията на 
длъжностните лица, осъществяващи охранителната дейност в нормална и 
усложнена обстановка.

Целите на охраната на обекта са: да се осигури пропускателният режим



И през втората година от мандат 2015 г.- 2019 г. община Бяла Слатина продължи 
изпълнението на мерки, свързани с ремонт на улици, изпълнение на ВиК 
инфраструктура, реализирането на екологични проекти, изграждане на детски 
площадки и кътове за отдих и др. И през тази година приоритетно се реализираха 
дейности и проекти за подобряване на градската среда, адаптиране на средата към 
нуждите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени площи, управление 
на отпадъците. Продължиха мероприятията по подобряване на енергийната 
ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Продължиха дейностите по изготвяне на Общия устройствен план (ОУП) на 
община Бяла Слатина. Сключено е споразумение № РД – 02-30-166 от 20.05.2016 
г. с МРРБ за финансиране изготвянето на ОУП в размер на 65%, като останалите 
35 % съгласно утвърдените правила за финансиране на МРРБ се осигуряват чрез 
местните бюджети като собствен принос. Проведена е обществена поръчка за 
избор на изпълнител за изработване на ОУП, екологична оценка(ЕО) и оценка за 
съвместимост (ОС). 

В.1. ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ Сключен е договор № 1036 от 30.12.2016 г. с изпълнител „Р-СТУДИО“ 
ЕООД, гр. Пазарджик за изпълнение предмета на поръчката, който обхваща:
- Първи етап - Изработване на проект за ОУП за община Бяла Слатина във 
фаза предварителен проект, ЕО и ОС;
- Втори етап - Изработване на проект за ОУП за община Бяла Слатина във 
фаза окончателен проект. 

Към настоящия момент е изработен проект за ОУП за община Бяла 
Слатина във фаза предварителен проект с приложени към него ЕО и ОС, 
който е представен за съгласуване в компетентните инстанции и МРРБ. След 
приключване на процедурите по съгласуване на предварителния проект ще се 
премине към реалицзацията на фаза 2 (Окончателен проект) на ОУП - община 
Бяла Слатина.

През периода ноември 2016 – ноември 2017 г. за подобряване на 
инфраструктурата и благоустрояването на града и останалите населени места 
в общината са извършени следните дейности:

Ремонтираното кръстовище на ул. „Хан Крум“ и ул. 
„Водотечна“ след ремонта

Кръстовище на ул. „Хан Крум“ и ул. „Водотечна“ след 
ремонта

Кръстовище на ул.“Хан Крум“ и ул. „Водотечна“ по 
време на ремонта

 Изграждане на паркинг при кръстовище на ул. „Водотечна“ и ул. “Хан Крум“
Стойност на обекта 89 683,84 лв.

Кръстовището е реконструирано като са изградени три паркинга с общо 25 бр. паркоместа за МПС . Изграден е нов тротоар с асфалтобетоново покритие по 
ул. „Хан Крум“ . Ремонтиран е източният тротоар по ул. „Водотечна“.
Чрез реконструкцията е подобрена организацията на движението по ул. „Хан Крум“, ул. „Водотечна“ и ул. „Сребреня“.

В. ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



 

Ремонт на тротоари на ул. „Васил 
Левски до Каменния мост

 Ремонт на паркова алея, разположена на ул. „Кл. Охридски“ в гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта 9 314,03 лв.

Извършен е ремонт на част от паркова алея, намираща се от северната страна на ул. „Кл. Охридски“ и свързваща новоизградената детска площадка с пешеходна 
бетонова алея, преминаваща през градски парк на гр. Бяла Слатина. Благоустрояването се състои в ремонт на част от градинските бордюри в участъка и 
преасфалтирането му с асфалтобетон.

Тротоарите на ул. „Васил Левски“ до 
Каменния мост след ремонта

Ремонтираните  тротоари на ул. „Васил 
Левски“ до Каменния мост

Тротоари на ул. „Васил Левски“ до 
Каменния мост преди ремонта

Ремонт на паркова алея на ул. “Климент 
Охридски“ преди ремонта

Паркова алея на ул. “Климент Охридски“ 
преди ремонта

Паркова алея на ул. “Климент 
Охридски“ след ремонта

Парковата алея на ул. “Климент 
Охридски“ след ремонта

 Ремонт на тротоари на ул. „Васил Левски“ при съществуващ мост в гр. Бяла Слатина     
Стойност на обекта 46 736, 34 лв.

Извършен е ремонт на част от ул. „Васил Левски“ в участъка от каменен мост над р. Скът до ул. „Захари Стоянов“. От двете страни на улицата са монтирани 
нови бордюри и изградени тротоари от асфалтобетон. От западната страна на улицата е реконструирано локалното платно, обслужващо кв. 85 в гр. Бяла Слатина.



 

 Извършен е ремонт на алея в месността „Лесопарка“, град Бяла Слатина
Стойност на обекта 34 513,92 лв.

Ремонтирана е съществуваща пътна алея, свързваща ул. „Васил Левски“ с тенис кортовете изградени в месността „Лесопарка“ , гр. Бяла Слатина. 
Оформено е леглото на алеята и е положена трошенокаменна настилка с дължина 240 м и ширина 3 м.

Новата алея в местността „Лесопарка“ Новоизградената алея в местността 
„Лесопарка“

Ул. „Родопи“ преди ремонта Ул. “Родопи“ в гр. Бяла Слатина по време 
на  ремонта

Ул.“Родопи“ в гр. Бяла Слатина след 
ремонта 

 Извършен е ремонт на ул. „Родопи“ в отсечката от ул. „Акация“ до ул. „Бачо Киро“, гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта 11 184,72 лв.

Ремонтирано е уличното платно с трошенокаменна настилка по ул. „Родопи“ в отсечката от ул. „Акация “ до ул. „Бачо Киро“. Оформено е леглото на пътното 
платно с дължина 84 м и ширина 6 м, повдигнато е нивото на две ревизионни канализационни шахти и е положена трошенокаменна настилка в участъка.

Местността „Лесопарка“ преди 
изграждане на алеята

Изграждане на нова алея в 
местността „Лесопарка“

Ремонтираната ул. “Родопи“ в гр. Бяла 
Слатина



 

 Изградени са постоянни ограничители на скоростта по пътното платно от асфалтобетон на ул. „Търнавска“, ул. „ Климент Охридски“, ул. 
„ Раковска“ и ул. „ Здравец“ в гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта 2 468,69 лв.

С цел намаляване на автопроизшествията в град Бяла Слатина бяха изградени от асфалтобетон постоянни ограничители на скоростта по: ул. 
„Търнавска“ - 1 бр., ул. „Кл. Охридски„ - 1 бр., ул. „Раковска” - 2 бр. и ул. „Здравец“ - 2 бр. в гр. Бяла Слатина.

 Ремонт на ул. „Ив. Вазов“ с. Търнак
Стойност на обекта 4 980,43 лв. Ремонтирани са 164 кв.м с трошенокаменна настилка.
 Почистени са пътните банкети от трева и храсти на четвъртокласна пътна мрежа в община Бяла Слатина,
Стойност на обекта 19 560.00 лв. Окосена е тревата и са почистени храстите двустранно по банкетите по цялата четвъртокласната пътна мрежа 
на територията на община Бяла Слатина.

Ограничител ул. 
„Търнавска“ в гр. 
Бяла Слатина

Ограничител на 
ул. „Климент  

Охридски“ в гр. 
Бяла Слатина

Почистеният банкет на път с. Търнава - 
с. Галиче

Почистеният банкет на път с. Тлачене - 
с. Нивянин

Почистеният банкет на път гр. Бяла Слатина - 
с. Бърдарски геран



 

 Строително-монтажни работи по улици в гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта 289 444,41 лв.

Извършен е текущ ремонт на уличните платна по ул. „Родопи“ в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Акация“, по ул. „Здравец“, по ул. 
„Струга“, по ул. „Ломска“ и от ул.“Струга“ до ул. „Ал. Стамболийски“. Извършено е студено фрезоване на съществуващата стара асфалтова 
настилка и цялостно полагане на плътен асфалтобетон.

Ул. “Ломска“ по време на ремонтаУл. “Ломска“ преди ремонта Ул. “Ломска“ след ремонта

Ул. “Струга” след ремонта

Ул. „Здравец“ след ремонта

Ул. „Струга“ по време на ремонта

Ул. „Здравец“ по време на ремонта

Ул. “Струга“ преди ремонта

Ул. „Здравец“ преди ремонта



 

 Почистен е отвала на коритото на река Скът
Стойност на обекта -15 212.00 лв.

През пролетта на 2017 г. с верижен багер е почистено коритото на река Скът в участъка от моста на ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Иван Вазов“, а през есента 
с колесен багер в района на помпена станция „Каптажа“.

Почистеното корито на р. Скът

Изградена 
евакуационна 
метална 
стълба

Кабинет в 
МБАЛ - Бяла 
Слатина след 
ремонта

Отделенията 
след извършения 
ремонт

 Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда-част от МБАЛ гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта – 155 150,29 лв.

Извършен е ремонт на първия етаж от триетажна сграда, част от МБАЛ – гр. Бяла Слатина. На етажа, обект на ремонта, са разположени Вътрешно отделение 
и Неврологично отделение. С реализираният ремонт са обособени нови санитарни възли – баня с тоалетна на всеки две болнични стаи. Монтиран е окачен 
таван в болничните стаи, кабинетите и коридора. На всички помещения, обект на преустройството е положена гипсова шпакловка и е извършено боядисване с 
латекс по стените . Положена е и нова антибактериална настилка в кабинетите и болничните стаи, а в коридорите настилка от гранитогрес. Изградени са нови 
електрическа и ВиК инсталации. Всички врати в двете отделения са подменени. Изградени са два броя евакуационни метални стълби, достигащи до първия 
етаж на сградата. Създадената по-добра жизнена среда, доближена до домашната осигурява възможност за пълноценен лечебен процес в условия, отговарящи 
на непрекъснато растящите съвременните изиквания към лечебните заведения, както и по-добра работната среда за медицинския персонал, грижещ се за 
здравето на населението от общината.

Коритото на р. Скът по време на почистванетоКоритото на р. Скът преди почистването



 

 Ремонт на НЧ „Развитие 1892“, гр. Бяла Слатина
Стойност на обекта-34 398,75 лв.

Извършен е текущ ремонт на сградата на НЧ „Развитие 1892“, гр. Бяла Слатина, състоящ се в полагане на външна мазилка и боядисване на 
източната фасада на сградата , боядисване на фоайето и големия салон, боядисване на метална дограма с блажна боя, ремонт на двата санитарни 
възела, обслужващи големия салон.

 Изграден е нов символ на Бяла Слатина „Китката“ в местността „Лесопарка“

Външната фасада на 
НЧ „Развитие 1892“, 
гр. Бяла Слатина след 
ремонта

Ремонт на 
санитарен възел в 

Културния дом

„Китката“ - през нощта „Китката“ - новият символ на Бяла Слатина „Китката“



 

 Възстановени са част от пергулите при Културния дом
 Отремонтирани и възстановени са пейките в Централната градска част, в парка на техникума 
и парка при Културния дом – 20 бр.

 Възстановена е част от настилката в двора на ДГ „Детелина“гр.Бяла Слатина – общо 200 кв.м
 Вътрешен ремонт в НУ „Цани Гинчев“ в гр. Б. Слатина – латексово боядисване на стени, тавани и стълбища – общо 430 кв.м.
 Извършено е студено кърпене с Печматик на уличната мрежа на територията на община Бяла Слатина – общо 3 046 кв.м.

Ремонтираните перголи пред Културния дом Перголи при Културен дом

 Изграждена е детска площадка в централен парк на гр.Бяла Слатина – положена е армировъчна мрежа, направена е декоративна 
ограда, излят е бетон и е положена каучукова настилка – общо 210 кв. м

Детска площадка в централния парк на града Детска площадка в централния парк на гр. Бяла 
Слатина



 

 Направена е фитнес площадка зад Автогарата и е изграждена детска площадка по ул.“Сладница“

 Възстановена е тротоарна настилка в Централна градска част /при пощата и шадравана/- 100 кв.м.
 Изграден е навес за съхранение на сол и пясък в ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“, гр. Бяла Слатина.
 Изгражден е навес за складово помещение в ОП „Чистота и строителство“, гр. Бяла Слатина.
 Ремонтирана е административна сграда на ОП „Чистота и строителство“, гр. Бяла Слатина.
 Извършен е вътрешен ремонт на шофьорската стая в ОП „Чистота и строителство“, гр. Бяла Слатина

Фитнес уред в 
паркова площ до 
авторагата

Детска 
площадка на ул. 

“Сладница“

Ремонтирани канцеларии в  ОП „Чистота и строителство“ Ремонтираният навес в ОП „Чистота и строителство“Изграден навес

 Извършено е вътрешно боядисване на класни стои в ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – 4000 кв. м и е направен навес от 20 кв. м.
 Ремонтиран е общински апартамент в бл.“Сладница“ 3.
 Направена е мазилка на сградата на Дирекция „Социални грижи“, гр.Бяла Слатина от 40 кв. м.
 Извършен е вътрешен ремонт, частично боядисване, поставяне на ламинат и частичен ремонт на външна настилка в двора на ЦНСТ, гр. Бяла Слатина.
 Изградени са 16 броя площадки за контейнери от тип „Бобри“ по ул. „Христо Ботев“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр.Бяла Слатина.



  

 Извършено е латексово боядисване на заседателна зала в ОбС Бяла Слатина и помещение за архив на общината.
 Възстановена е пътната сигнализация на знак № 36 „Стоп“ в гр. Бяла Слатина – 50бр.
 Освежени са със сребърен феролит стълбове за улично осветление по ул.“Хан Крум“ и Централна градска част
 Маркирани и боядисани са 60 бр. пешеходни пътеки и 40 бр. ограничители на скоростта в гр. Бяла Слатина.
 Маркирани са и са боядисани бордюрите в града – общо 9 км.
 Извършен е вътрешен ремонт на кметство с. Търнак.
 Извършен е вътрешен ремонт на Народно читалище “Зора-1904”, с. Габаре – шпакловка, боядисване, обръщане прозорци – общо 150 кв.м.

 Извършен е вътрешен ремонт на Кметство Враняк - шпакловка, боядисване, обръщане прозорци – общо 250 кв. м.

Извършен 
ремонт на 
читалище 
„Зора-1904“ 
в с. Габаре

Вътрешен 
ремонт на 
читалище 
„Зора-1904“ в 
с. Габаре

Сграда на 
кметството в 
с. Враняк след 
ремонт

Стълбище в 
ремонтираната 

сграда на 
кметството в 

с. Враняк

Ремонтираната 
сграда на 
кметството в с. 
Враняк

Читалище 
„Зора-1904“
в с. Габаре 
след ремонта



  

 Извършен е частичен ремонт /вътрешен и външен/ на стадиона в с.Бърдарски геран – козметичен ремонт на 
фасадата, гипсова шпакловка, латексово боядисване в помещенията – общо 265 кв. м.

 Извършен е вътрешен ремонт на ритуалната зала с.Търнава – шпакловка, боядисване, обръщане прозорци – общо 
140 кв. м и направа на санитарен възел в кметството.

През отчетния период в дейност „Улично осветление“, ОП „Чистота и строителство” е извършило следните дейности:
 Монтиране и поставяне на стълбове за улично осветление при „Светофарите“ и при паркинг „Златното пиле“;

Ремонт на 
фасадата на 

съблекалнята 
на стадиона в с. 
Бърдарски геран

Кръстовището 
на ул.“Хан 
Крум“ и ул. 
„Водотечна“ 
след ремонта

Осветеното 
кръстовище 

на ул.“Хан 
Крум“ и ул. 

„Водотечна“

Съблекалнята 
на стадиона в с. 
Бърдарски геран

 Монтиране и поставяне на 280 бр. осветителни тела /лед 12W/ на територията на община Бяла Слатина;
 Монтиране и поставяне на 550 бр. крушки 18W на територията на община Бяла Слатина;
 Монтиране и поставяне на 100 бр. крушки 26 W на територията на община Бяла Слатина;
 Монтиране и поставяне на 280 бр. крушки 36W на територията на община Бяла Слатина;
 Монтиране и поставяне на 530 бр. лед крушки 10W на територията на община Бяла Слатина;
 Опъване на 10 800 метра проводник в общината.



  

Гробищните паркове в гр. Бяла Слатина – християнски и мюсюлмански се поддържат от ОП „Чистота и строителство“. 
През 2017 г. се извърши разширяване и ограждане на централния гробищен парк - гр.Бяла Слатина с площ от 7 дка.

Ограждане на разширения гробищия парк в гр.Бяла СлатинаРазширение на гробищия парк в гр. Бяла Слатина

Чрез ОП „СП Озеленяване и благоустройство“ за 2017 г. в община Бяла Слатина 
се осъществява залесяване, зацветяване и поддържане на зелените градски площи 
в града. През изминалия период в предприятието са извършени следните дейности 
по озеленяване:
• Закупени са и са засадени 5 380 бр.разсади от цветя, предназначени за Централната 
градска част и 4 000 бр. разсади от цветя за кметствата на община Бяла Слатина. 
Цветята са каскадна петуния, бордюрна петуния, вербена, газания, тагетис, 
карамфил, бегония, копринка, цинерария;
• Поддържат се 24 бр. цветни лехи в Централната градска част - поливане, 
пресаждане и третиране с препарати за растителна защита;
• Засадени са цветя в 17 бр. кашпи, находящи се пред сградата на общината, пощата 
и пред лятната градина;
• Периодично се почистват и презасаждат цветните фигури в Централна градска 
част;
• Регулярно се кастрят дърветата и се коси тревата в парковете в Централната част 
на града;
• Периодично се коси, полива и почиства централният парк, паркът при Културния 
дом, паркът при ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ и Лесопарка и паркът в храм „Св.Параскева“- 
Бяла Слатина;

• Периодично почистване района на оранжерията, триъгълника около 
бензиностанцията и района от Каменния мост до светофара;
• Периодично почистване, косене и поддържане на детските площадки в 
междублоковите пространства.
От 2017 г. към ОП „СП Озеленяване и благоустройство“ са назначени 7 броя 
технически организатори в следните населени места:
- с. Соколаре и с. Комарево – 1 брой;
- с. Буковец и с. Тлачене – 1 брой;
- с. Габаре и с. Драшан – 1 брой;
- с. Бъркачево – 1 брой;
- с. Търнава – 1 брой;
- с. Алтимир – ½ брой;
- с. Попица – ½ брой.

Чрез техническите организатори в предприятието се осъществява 
организация и контрол на лицата, отговарящи на чл.9 от Правилника за 
приложение на закона за социалното подпомагане, както и контрол на хората, 
които работят в кметствата по различни програми за заетост.

През отчетния период в общинска администрация Бяла Слатина са 
извършени следните дейности, свързани с опазване на околната среда
 Предприети са мерки за премахване на незаконни (нерегламентирани) 
сметища и е извършен контрол на 14-те населени места на общината;

В.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



  

 Извършена е разяснителна кампания на жителите на общината във връзка с 
законосъобразното използване на разположените съдове за битови отпадъци и 
цветните контейнери за разделно събрани отпадъци от опаковки;
 Организирано е ритмично сметоизвозване на битовите отпадъци във всички 
населени места към общинския център;
 Сключен е и се изпълнява договор с фирма „Екопак България” АД за разделно 
събиране на отпадъци на територията на гр. Бяла Слатина;
 През 2017 г. е изготвена Програма за управление на отпадъците за периода
2017 г – 2020 г.;
 През 2017 г. се изпълниха комплекс от агротехнически, агрономически, 
технически и мелиоративни мероприятия по биологичната рекултивация на депото.
 Сключен е договор № 57/19.05.2017 г., с фирма „ДДД Груп – Дезинфекционна 
станция” ООД с предмет на изпълнение дезинфекция, дезинсекция и дератизация, 
за обезпаразитяване на тревни площи в парковете и общински сгради;
 Изготвени и издадени 7 броя Разрешителни за депониране на земни маси, хумус 
и строителни отпадъци.

 Издадена е заповед № 315/29.05.2017 г., за осъществяване на контрол върху 
нерегламентираното събиране на липов цвят на територията на община Бяла 
Слатина. 
 Допълнена е Наредба № 5 за определяне и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина, чрез 
създаването на нов раздел ХІ : „Тарифата за таксите, които се заплащат за 
ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска 
собственост“;
 Издадена е заповед № 313/29.05.2017 г., във връзка с изпълнение на Наредба 
№ 8121з – 968 от 10.12.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при извършване на дейности в земеделски земи;
 Сключен е договор № 32/22.02.2017г. с ЕТ „Григор Езекиев – Григ” за 
залавяне на безстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина 
с цел реализиране заложеното в „Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета” на община Бяла Слатина;
 Актуализирана е Общинска програма за управление на отпадъците за 
период 2017 г. – 2020 г.

Втората година от мандат 2015 – 2019 г. беше изключително успешна за европроектите на община Бяла Слатина. Тя 
се отличава с нарастване броя на спечелените проекти и усвоените средства.

В рамките на тази една година, също с пълен успех, приключиха дейностите по саниране на многофамилните 
жилищни сгради в град Бяла Слатина. Ресурсът, който беше усвоен за саниране на 6-те блока в гр. Бяла Слатина, 
възлиза на 4 175 251,23 лв. Беше осигурена възможност община Бяла Слатина да увеличи броя на потребителите по 
различни социални проекти и да кандидатства с нови проекти за финансиране на социални услуги.

За последната една година бяха подготвени и подадени 8 проекта на обща стойност 8 171 549,00 лв., като от края на 
2016 до момента са подписани 3 договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на следните 
проекти:

- Проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в община Бяла Слатина“ по ОП 
„Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ 
на стойност 1 300 000,00 лв.;

- Проект „Обучение за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“ на стойност 376 540,00 лв;

- Проект „Еко парк Габаре“ на стойност 9 747,00 лева, в рамките на Националната кампания на Министерството на 
околната среда и водите и ПУДООС „За чиста околна среда - 2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

В периода ноември 2016 г - ноември 2017 г., бяха разработени следните проектни 
предложения:
 Проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 
техните семейства“ 

Проектното предложение е внесено за разглеждане и финансиране

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Неговата обща цел 
е свързана с осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, 
гарантираща достъп до нов вид услуга за деца и младежи с увреждания. 
С предложението за изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства ще се осигури комфортна среда и адекватна 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги и качествена грижа. 

Г.1. РАЗРАБОТЕНИ И ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ

Г. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ. ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ



  

С осигурените средства по проекта ще се подкрепи ремонтът, преустройството, 
обзавеждането и оборудването на сградата, в която ще се помещава Дневният център 
- неизползваемо крило от сградата на ДГ „Радост“. Специфичните цели, които ще 
бъдат постигнати с изпълнението на проекта, са следните: - осигуряване на условия 
за предоставяне на нова социална услуга, подкрепяща деца с увреждания и техните 
близки; - гарантиране на равен достъп до услугите в Дневния център; - създаване 
на адекватна среда за развитие на сетивната и двигателна способност на децата с 
увреждания, както и за развитие на личностните им умения; - увеличаване броя 
и повишаване качеството на услугите, предоставяни в общността. Посредством 
реализацията на заложените в проектното предложение цели ще се даде възможност 
за развитие на комплекс от социални услуги, съобразно потребностите на децата 
и младежите с увреждания на територията на община Бяла Слатина. Проектното 
предложение е на стойност 425 000,00 лв., като срока за изпълнение е 16 месеца.

 Проект „Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда – част от 
МБАЛ в УПИ I, кв. 4, гр. Бяла Слатина” 

Проектното предложение е подадено по Проект „Красива България“, в началото 
на 2017 г.. Общата стойност на предвидените в проекта СМР дейности възлиза 
на 189 315,00 лева, като 51% от тях са предвидени като собствено финансиране 
– от бюджета на общината. Проектното предложение предвижда извършване на 
вътрешно преустройство и основен ремонт на болничните помещения в отделение 
„Вътрешно“ и отделение „Неврологично“ с цел подобряване условията за лечение 
и общия комфорт при престой на пациентите в отделенията, както и индиректно 
подобряване на възможностите за развитие на територията и повишаване качеството 
на живот, жизнената и работна среда и здравния статус на населението.

 Проект „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на МИГ Бяла Слатина“
  Стратегията на Местна инициативна група (МИГ) Бяла Слатина 
  е внесена за разглеждане и оценка в рамките на втория прием 
  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 г. Посредством стратегията ще се финансират инвестиции в общинска 
инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране 
на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство на 
територията, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и 
др. Бюджетът на Стратегията за ВОМР възлиза на 4 889 500,00 лв., от които 2 933 
700,00 лв. са за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските 
райони и 1 955 800,00 лв. са за проекти по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ (ОПИК). Срокът за изпълнение е 72 месеца. Главната цел 
на Стратегията за ВОМР е свързана с постигане на визия, която е за икономически 
оживена територия, с повишен жизнен стандарт на населението и активна местна 
общност. За реализацията на тази цел и постигането на желаната визия, са 
определени три приоритета: 
-  Приоритет 1: Подобряване на икономическата ефективност на аграрния сектор; 
- Приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия на територията на МИГ; 

- Приоритет 3: Подобряване качеството на живот. Основната цел на проекта 
е чрез стратегията за ВОМР да се реализират важни за местната общност 
проекти. Чрез разработените проектни предложения в рамките на Стратегията, 
„МИГ Бяла Слатина“ активно ще допринесе за стимулирането на местното 
икономическо развитие, осигурявайки финансов ресурс за различни проекти 
- стартиране и/или разширяване на съществуващ бизнес, модернизация 
на селските стопанства и подкрепа за развитие на микропредприятията на 
територията на общината.

 Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна 
сграда на община Бяла Слатина“ 

След като успешно премина предварителният подбор на етап Заявяване на 
интерес в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК), община 
Бяла Слатина получи покана и в началото на 2017 г. представи проектно 
предложение за финансиране от Националния Доверителен Екофонд, на 
стойност 1 095 568,15 лв. Общата цел на проекта е да се осигури подходяща, 
енергийноефективна и отговаряща на нуждите на гражданите и служителите 
на община Бяла Слатина инфраструктура чрез прилагане на енергоспестяващи 
мерки в сградата на общинска администрация. Предвижданията са обектът 
да се санира, за да се оптимизират разходите за енергия, а също и да се 
намалят емисиите на СО2 с цел опазване на околната среда. В проекта са 
включени СМР дейностите за: - топлинно изолиране на външните стени и 
покрива; - подмяна на дограма; - реконструкция на отоплителната инсталация. 
Проектното предложение ще допринесе за осигуряването на качествено 
обслужване, приятен престой на гражданите, получаващи съответните услуги, 
както и обезпечаване на адекватна работна среда за служителите на община 
Бяла Слатина.

 Проект „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод 
от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ“ 

Изготвеният инвестиционен проект на стойност 1 542 651,50 лв. с ДДС, с 
който община Бяла Слатина кандидатства за финансиране пред Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ е за 
подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. 
Бяла Слатина и подобряване качеството на живот на населението. Предмет 
на настоящия проект е изграждането на нова канализация по участъци 
от улици: „Княз Дондуков“, „Тодор Каблешков“, „Панайот Волов“, „Бачо 
Киро“, „Арда“, „Марица“, „Искър“ и „Димитър Благоев“, реконструкция 
на участъци от канализационни клонове по улици: „Бачо Киро“ и „Янтра“ 
в гр. Бяла Слатина, подмяна на участъци от съществуваща водопроводна 
мрежа по улици: „Княз Дондуков“, „Тодор Каблешков“, „Панайот Волов“, 
„Бачо Киро“, „Арда“, „Марица“, „Искър“, „Димитър Благоев“ и „Янтра“, 
гр. Бяла Слатина. Освен това, доизграждането на канализационната мрежа и 
съпътстващия водопровод ще осигурят подобряване работата на недостатъчно 
натоварената пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Бяла 
Слатина. Проектното предложение отговаря на приоритетите на ПУДООС за 
финансиране, касае се за довършване на канализационни мрежи, захранващи 
главни и довеждащи колектори до ГПСОВ/МПСОВ за агломерации над 2 000 



  

еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ/МПСОВ в 
съответствие с чл. 127 от Закона за водите. С реализацията на проекта ще се премахнат 
предпоставките за замърсяване на подпочвените води в този район на града и ще се 
натовари капацитета на ПСОВ. Трасетата на водопроводите, които се предвижда 
да бъдат реконструирани, съпътстват трасетата на канализацията. С изпълнение на 
реконструкцията им ще се намалят загубите на вода, ще се повиши надежността 
на водоподаването и ще се подобри качеството на услугата „водоснабдяване“.

 Проекти в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда - 2017“ 
- Проект „Еко парк Габаре“ на стойност 9 747,00 лева; 
- Проект „Природата и здравето - ръка за ръка в с. Бъркачево“ на стойност 9 810,40 
лева; 
- Проект „За зелено детство в гр. Бяла Слатина“ на стойност 9 957,00 лева. 

За поредна година община Бяла Слатина се включи активно в ежегодния 
конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, 
която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 
години. През 2017 г. бяха подадени 3 проектни заявления за финансиране, 
насочени към дейности за почистване, облагородяване и озеленяване на 
терени, обособяване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на 
детски кътове, спортни съоръжения, места за почивка и игри на открито. 

С така предложените проектни дейности се цели да се създаде по-
привлекателен облик на населените места в общината и екологична 
среда за игра на най-малките, формиране на положителна нагласа по 
отношение опазване на околната среда, ангажираност в опазване и 
поддържане на средата, както и въвеждане на екологични практики.

Г.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА 
ЗАЕТОСТ

 Проект „Обучения и заетост за младите хора” 
През месец март 2017 г., община Бяла Слатина се включи в проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 
заетост, като подаде заявка за наемане на безработни младежи до 29 г. и предоставяне 
на средства по схемата за обезпечаване на заетостта. Целта на проекта е интеграция 
на безработни младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез заетост при 
работодател. 

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост 
на безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или 
усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, 
както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности 
по чужд език и дигитална компетентност. 

Целеви групи по проекта са:
- лица до 29 г. с основно или по-ниско образование; 
- продължително безработни лица до 29 г. с регистрация в Дирекция „Бюро по 

труда“ – Бяла Слатина от 12 и повече месеца; 
- безработни лица на възраст до 29 г. 
Проектното предложение предвижда наемането на работа на 113 лица, които ще 

обслужват всички населени места на територията на общината. Те ще извършват 
почистване на сгради, дворни места и извършва довършителни работи по ремонта и

поддръжката на сградния фонд, ще отговарят за чистотата на обществени 
места. Предвижда се заетостта да продължи 6 месеца.

 Регионална програма за заетост и обучение
Регионалната програма за заетост и обучение е важен инструмент на 

политиката по заетостта, чрез който на община Бяла Слатина се дава 
възможност за решаване на проблеми на местния пазар на труда чрез 
разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.

Основната задача на програмата е да създаде възможности за трудова и 
социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените групи на 
пазара на труда и стимулиране на социалната им активност, намаляване броя 
на безработните лица, чрез осигуряване на заетост, разкриване на работни 
места, социално мотивиране на лицата, включени в Програмата, за трудова 
реализация и заработване на трудови възнаграждения. 

През 2017 г., общият брой на безработни лица, включени в програмата е 12 
бр., в т.ч. приоритетно от групите на: 

- безработни лица над 50-годишна възраст; 
- безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална 

квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица 
с ниско образование (включително от ромски произход); 

- продължително безработни лица. 
На наетите лица се осигури 6 - месечна заетост на пълен работен 

ден, за длъжностите „общ работник“ – 9 лица и „чистач хигиенист“- 3 
лица. Дейностите, в които бяха ангажирани лицата са хигиенизиране, 
благоустрояване, поддържане на площи, сгради и общинска/държавна 
собственост. 

Реализацията на Програмата стартира през месец май 2017 г. и приключи 
през месец ноември 2017 г. Размерът на определените средства за финансиране 
на програмата за община Бяла Слатина е 42 840,39 лв.

Г.3. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ 
ПРОГРАМИ

През втората година от мандат 2015 – 2019 г. стартира изпълнението на 2 нови 
проекта и продължи изпълнението на други 5 на обща стойност 5 807 651,58 лв. Към 
01.11.2017 г, усвоените средства по всички одобрени и изпълнявани проекти възлизат 
на 2 664 440,02 лв., както следва:



  

Наименование на проекта Оперативна 
програма

Начало Обща стойност Продължител-ност 
(месеци)

Усвоени 
средства

Център за независим живот в oбщина Бяла Слатина ОПРЧР 01.02.2016 494 123.48 23 322 518.47

Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в oбщина Бяла 
Слатина

ОПРЧР 26.04.2016 391 150.40 20 192 650.10

Център за социално включване „Аз и моето семейство“ ОПРЧР 03.08.2016 295 980.40 26 109 287.62

Осигуряване на топъл обяд в oбщина Бяла Слатина 2016 ОПХФЕПНЛ 25.05.2016 2 752 544.30 44 882 680.72

От ранно детско развитие към образователна интеграция ОПНОИР 01.08.2016 197 313.00 14 99 171.44

Създаване на модернизирана учебна среда за професионално 
образование в Община Бяла Слатина

ОПРР 02.12.2016 1 300 000.00 16 953 302.59

Обучение за успех ОПНОИР 23.01.2017 376 540.00 20 104 829.08

 Проект „Център за независим живот в община Бяла Слатина“
Договорът за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за финансиране на проекта е 
подписан на 16.12.2015 г., като това е първият 
одобрен проект на община Бяла Слатина през 
новия програмен период 2014-2020 г. Проектът 
се реализира по процедура BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот“ на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Неговото изпълнение стартира 
на 01.02.2016 г., а началото на фактическото 
предоставяне на предвидените по проекта 
социални услуги, бе дадено през месец юли 2016 
г. Към настоящия момент, проектът е в своята 
финална фаза, като се очаква дейностите да 
приключат в планирания срок - до 31.12.2017 г.

именно предоставянето на комплексни грижи, с които 
да се гарантира, от една страна, по-добро качество на 
живот за възрастните хора, а от друга страна - ангажиране 
на безработните лица в трудоспособна възраст в 
предоставянето на новите услуги.

В сградата, където се помещава Центърът, е извършен 
ремонт на санитарните помещения и кабинените, с който 
са осигурени необходимите условия за предоставяне 
на качествени почасови социални и здравни услуги на 
потребителите. По проекта е закупено оборудване и 

обзавеждане за Центъра, включващо климатици, бюра, 
офис столове, стелажи, медицинска кушетка, маси и 
посетителски столове.

Общата цел на проекта е да гарантира почасовото 
предоставяне на услуги за социално включване, насочени 
към преодоляване на изолацията и осигуряването на 
интегриран достъп до здравни и социални услуги в полза 
на хора с увреждания, хора над 65-годишна възраст с 
ограничения или в невъзможност от самообслужване и 
техните семейства.

През 2017 г., в рамките на проекта са предоставени услуги за 
социално включване и преодоляване на изолацията на 142 броя 
потребители. На място, в Центъра е осигурен интегриран достъп до 
здравни и социални услуги в полза на хората с увреждания и лицата 
над 65-годишна възраст. 

Към настоящия момент броят на персонала за предоставяне на 
социални услуги възлиза на 43 лица, като 39 от тях са лични асистенти, 4 
– социални. Всички те предоставят почасово услуги на потребителите. 
Освен тях в Центъра на разположение е екип от специалисти - здравен 
асистент, рехабилитатор, социален работник и психолог.

Основната потребност, която се удовлетворява 
чрез реализацията на дейностите по проекта, е 

Обслужване на потребител 
на социална услуга  по проект 
„Център за независим живот“

Откриване на сградата по проект „Център за 
независим живот в община Бяла Слатина“



  

 Проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в община Бяла Слатина”
Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, като дейностите 
стартираха през месец април 2016 г. Проектното предложение е разработено в отговор на проблемите, 
породени от наличието на голям брой млади хора в община Бяла Слатина на възраст от 15 до 29 
години, които не учат, не работят и не желаят да си търсят работа. Именно към тази целева група 
са насочени и неговите дейности, с чиято реализация се дава шанс за достигане до младите хора, 
обучение на младежите и включването им в пазара на труда. Предвид това, акцентът на дейностите 
и неговата основна цел са насочени към активиране на неактивните младежи на възраст от 15 до 29 
години и осигуряване на последваща заетост. Една от основните дейности беше идентифицирането на 
младежите от целевата група. Благодарение на приложените множеството инструменти и подходи за 
достигане до неактивните младежи, като информационни събития, кампании, уъркшопи и неформални 
срещи, е осъществен контакт с тях, проведени са мотивационни срещи и консултации.

За да се подобри конкурентоспособността на лицата от целевата група на пазара на труда, по
проекта беше предвидено предоставяне на 
обучение на младежите, които чрез включването 
си в курсове за професионално обучение 
повишиха квалификацията си.

Обученията по проекта започнаха в края на 
2016 г., като в тях се включиха общо 80 лица 
от целевата група, които в рамките на близо 3 
месеца се обучаваха за придобиване на основни 
знания и умения по 2 професии – „работник в 
озеленяването“ и „помощник пътен строител“.

Освен теория, в обученията бяха включени и 
часове за практика, която премина на различни 
обекти.

В резултат от изпълнението на Дейност 3 
„Предоставяне на обучения за придобиване на  
професионална квалификация”, 20 младежи 

получиха свидетелства за професионална квалификация 
“работник в озеленяването” и 60 - “помощник пътен строител”.

На успешно преминалите обучение младежи по проекта бе осигурена 
субсидирана заетост в продължение на 6 месеца – от 01.04.2017 г. до 
30.09.2017 г. чрез партньорите по проекта: ОП “Чистота и строителство” 
и ОП “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 

Новоназначените по проекта работници в двете общински предприятия 
изпълняваха дейности по поддръжка на пътната и улична настилка, 
поддържане на зелените площи, озеленяване и естетизиране на паркове и 
градинки в населените места от общината. Общата стойност на проекта е в 
размер на 391 150,40 лв., от които 359 428,11 лв. европейско финансиране и 
31 722,29 лв. национално съфинансиране.

Обучение на лица по професия 
„Помощник пътен строител“

Обучение на лица по професия „Работник в 
озеленяването“

Наети лица по проект „Подобряване достъпа до заетост 
на неактивни младежи в община Бяла Слатина”

През втората година от мандат 2015-2019 община Бяла Слатина 
продължи изпълнението на проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център 
за социално включване „Аз и моето семейство“, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG-
05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основните 
дейности по изпълнение на проекта са свързани с предоставяне на

 Проект „Център за социално включване „Аз и моето семейство“



  

услуги за деца с увреждания - ранна интервенция, 
подкрепа на семействата на деца с увреждания, 
предотвратяване на детските заболявания, 
мотивация и подготовка за равен старт в училище.

Целевите групи, към които е насочено 
изпълнението на дейностите са семейства с деца 
от 0 до 7 г., включително с увреждания, деца от 0 
до 7 г. в риск и техните семейства, деца от 0 до 7 
г., включително с увреждания, деца и възрастни 
в риск. Проектът предвижда 300 деца да получат 
подкрепа чрез услугите, които ще се предоставят 
до 03.10.2018 г.

Към 01.11.2017 г. в предоставяне на услуги 
по ранна интервенция на деца с увреждания са 
включени 15 потребители. Оказва се подкрепа и се 
провеждат индивидуални и групови консултации 
на децата с увреждане и техните родители от 
екип от специалисти. По дейността за подкрепа 
на семейства за ранно развитие на децата са 

сключени договори с 122 родители от целевите 
групи. По проекта са сформирани 2 тематични 
групи - за семейно планиране и за консултиране 
и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. От 
началото на проекта с потребители в дейността 
са проведени 10 бр. групови консултации и 1329 
бр. индивидуални консултации от специалисти. 
Регулярно се извършва и мобилна работа на терен 
от екип от специалисти - социален работник, 
акушерка, психолог, юрист, педиатър и медиатор.

По дейността за превенция и предотвратяване 
на детските заболявания от началото на 
проекта до момента са включени 86 деца, като 
са реализирани 110 броя прегледи на деца от 
целевата група от педиатъра и 32 дентални 
прегледи от стоматолог. Общо за услугата 
„Детска консултация“ извършените прегледи 
от педиатър и стоматолог са 142 броя. Екипът 
на проекта провежда ежемесечни срещи със

Великденски концерт

Екип на услугата “Детска консултация”

Подготовка за благотворителна кампания

Предоставяне на услуга по 
проект „Център за социално 
включване „Аз и моето 
семейство“

специалистите и персонала в Центъра за социално включване. 
Сформирана е и група за консултиране процеса на предоставяне на 
услугите, която включва специалистите, ангажирани в услугите, екипа 
на проекта и ръководителя на Центъра. Групата провежда ежемесечни 
заседания, на които се обсъжда и следи работата с потребителите, 
възникнали затруднения и предложения за подобряване на качеството 
на предоставяните интегрирани услуги.

От началото на проекта до момента са организирани редица 
благотворителни кампании за даряване на играчки, дрехии, материали 
от първа необходимост в отглеждането на децата и други такива. 
Проектът е на стойност 295 980,40 лева, като срокът за неговото 
изпълнение е 26 месеца.

Общата цел на проекта е свързана с превенция на социалното 
изключване и ограничаване на бедността сред децата. Тя ще бъде 
постигната чрез подобряване качеството и обхвата на услугите за 
ранно детско развитие в община Бяла Слатина, подобряване на достъпа 
до здравни грижи и повишаване на училищната готовност на децата с 
увреждания за включване в образователната система. Освен това ще 
се подкрепят формирането на родителски умения и подобряването на 
семейната среда сред уязвимите групи родители.

По проекта се предоставят услуги по ранна интервенция на деца 
с увреждания, подкрепа на семействата за ранно развитие на децата, 
превенция и предотвратяване на детските заболявания, както и 
мотивация и подготовка за равен старт в училище.

В предоставянето на услугите са ангажирани 
различни специалисти – лекари, педагози, 
психолог, логопед, и медиатори. За осигуряване 
на подходящи условия за предоставяне 
на качествени услуги и за гарантиране на 

пълноценното физическо, емоционално и 
познавателно развитие на всяко дете, по проекта 
е нает екип за управление и функциониране на 
услугите в Центъра.



  

 Проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция“
Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. Стойността на проекта възлиза на 197 313,00 лева. 
Дейностите по проекта, които приключиха на 01.10.2017 г., бяха 
изпълнени в партньорство със Сдружение „Първи юни“, ДГ „Вълка 
Ташевска“, ДГ „Червена шапчица“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Незабравка“.

Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 
и инвестиционни фондове. Стойността на проекта възлиза на 197 313,00 лева. Дейностите 
по проекта, които приключиха на 01.10.2017 г., бяха изпълнени в партньорство със 
Сдружение „Първи юни“, ДГ „Вълка Ташевска“, ДГ „Червена шапчица“, ДГ „Детелина“ и 
ДГ „Незабравка“.

Чрез изпълнението на проекта се постигна общата цел, свързана със създаване на условия 
за образователна интеграция на децата от етническите малцинства, на възраст между 3 и 
6 години, живущи на територията на община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен 
достъп до предучилищно образование и по-стабилна среда за ранно развитие. За успешното 
постигане основната цел на проекта важна роля допринесоха 2 фактора - привличането на 
родителите в процеса на взаимодействие „семейство – детска градина“ и повишаването на 
тяхната мотивация за отговорно родителство, както и осъзнаване на ползите от образованието 
за житейската реализация на децата им.

По време на проекта „От ранно детско развитие към образователна интеграция“ бяха 
реализирани дейности, които осигуриха и създадоха условия за образователна интеграция на 
децата от етническите малцинства, като:

- Подготовка за равен старт в училище, където успешно бяха подпомогнати 36 деца, чиито 
майчин език не е българския;

- Организиране на празнични събития и съвместни изяви, в рамките 
на които се проведоха различни мероприятия - тържество и изложба 
за 1-ви март, концерт по случай Международния ден на ромската

Концерт по случай Международния ден на ромската 
общност

Заключителна пресконференция по проект „От ранно 
детско развитие към образователна интеграция“

общност, Великденски концерт и изложба, 
спортен празник, посветен на деня на българския 
спорт. Децата от вокалните групи и танцовите 
формации взеха участие в Общинската 
асамблея на детското и ученическо творчество.

- Подобряване на образователната среда 
в детските градини, в която дейност бяха 
сформирани 12 ателиета и клубове за 
провеждане на занимания със 174 деца, от които 
116 от ромски произход. Чрез заниманията 
в ателиетата децата придобиха специфични 
умения и знания за улесняване на тяхната 
социализация и повишаване на мотивацията 
им за участие в образователния процес;

- Съхраняване и развитие на културната 
идентичност на децата от етническите 
малцинства, в която дейност бяха сформирани 
четири танцови формации и две вокални 
групи с участието на 74 деца, от които 61 
деца са от ромски произход. Заниманията в 

танцовите формации и вокалните групи не 
само развиха музикалните способности на 
децата, но също така доведоха до формиране 
на съзнанието, че всеки индивид е уникален 
заради своя произход и култура, и че всички 
деца са част от един общ мултикултурен 
свят - свят без граници и предразсъдъци.

- Насърчаване участието на родителите във 
възпитателния процес и работа с родители 
от уязвими семейства бе осъществено 
от партньора по проекта - сдружение с 
нестопанска цел “Първи юни” гр. Бяла 
Слатина. Тази дейност доведе до създаването 
на модел за толерантност и мултикултурно 
възпитание като стимулиращ метод за 
правилното развитие на децата и повишаване 
на информираността на родителите относно 
значението на предучилищното възпитание 
и намаляване на риска от преждевременно 
напускане на образователната система.



  

На 23.01.2017 г. община Бяла Слатина подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M2OP001-3.002-0413-C01 за финансиране на проект „Обучение за успех“. Това е 
вторият одобрен проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020. Стойността на проекта е 376 540,00 лева, като от тях 320 059,00 лв. от ЕСФ, а 56 481,00 
лв. – национално съфинансиране. Същинското изпълнение на дейностите по проекта стартира с 
пресконференция, която събра на едно място всички партньори – 10 общински училища и 1 НПО - 
Сдружение „Първи юни“.

Проектът цели създаване на условия за образователна интеграция на ученици и младежи от 
етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до училищно 
образование за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация.
Проектното предложение предвижда да бъдат обхванати 300 родители и 709 ученици от етническите 
малцинства и от маргинализирани групи.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта, включват различни и разнообразни 
занимания с учениците и работа с техните родители. Предвидено е допълнително обучение по 
български език за учениците, за които българският език не е майчин. Освен това са включени и 
дейности със застрашени от отпадане ученици и дейности за съхранение и развитие на културната 
идентичност, включващи занимания по изобразително изкуство, спорт, музика и други. За бъдещите 
зрелостници е осигурена допълнителна подготовка, с която ще финализират своето обучение чрез 
успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

В хода на изпълнение на дейностите с цел привличане на родителите в 
грижата за учениците и по-активното им участие в учебно-възпитателния 
процес се организират тематични сесии, приятелски групи, неформални срещи

Занимания на ученици в клуб по проект „Обучение за 
успех“

Занимания на ученици в клуб по проект „Обучение за 
успех“, НУ „Христо Смирненски“

Изпълнението на проекта допринасе за постигане на общинската 
политика за образователна интеграция на децата от етническите 
малцинства. Той има изключително социализиращ ефект и допринесе 
за осигуряването на адекватни предпоставки за социална реализация. 

В хода на изпълнението на дейностите са прилагани разнообразни 
методи и форми за работа с децата и родителите от всички етнически 
групи, съобразявайки се с тяхната етнокултурна специфика.

Занимания на ученици в клуб по проект „Обучение за 
успех“, ПГО „Елисавета Багряна“

и дискусии, които осигуряват среда за 
опознаване на родителите и учениците. Всички 
тези съвместни дейности, както и работа на 
терен и оказването на емоционална подкрепа 
родителите се осъществяват от партньора по 
проекта - СНЦ „Първи юни“. 
За изпълнението на всички занимания с 
учениците по проекта са закупени разнообразни 
учебни помагала и пособия, дидактически 
материали, играчки, спортни пособия и 
оборудване.
В резултат от изпълнението на планираните 
дейности се очаква да бъдат постигнати следните 
резултати:
- подобрени условия за равен достъп до училищно 
образование;
- компенсиране пропуските при усвояване на 
учебния материал за учениците от етническите 
малцинства;

- взаимно опознаване на учениците от различни 
етноси и възпитанието им в дух на толерантност;
- създадени условия за изпълнениe на общинската 
политика за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства;
- повишена мотивация на родителите за участие в 
образователния процес.

 Проект „Обучение за успех“



  

Раздаване на топъл обяд на потребители в с. Търнак

От началото на проекта до момента, в резултат от изпълнение на 
дейностите се постигна следния напредък:

- разкрити 13 клуба в 6 училища и обхванати 144 ученици на възраст от 
7 до 13 години по дейност 3 „Допълнителните часове по български език за 
учениците, за които българският език не е майчин“;

- сформирани 40 клуба в десетте партниращи училища с участието на 
426 ученика по дейност 4 „Допълнителни занимания със застрашени от 
отпадане ученици“;

- сформирани 5 клуба в 4 от партниращите училища с участието на 59 
ученика на възраст между 8 и 16 години по дейност 5 „Съхраняване и 
развитие на културната идентичност“;

- по дейност 6: „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за 
успешно завършване на средно образование“ в дейностите на клубовете са 

включени 80 ученици на възраст от 16 до 18 г.;
- по дейност 7 „Насърчаване участието на родителите в образователния 

процес“ се провеждат занимания на групи „Добри родители” във всички 
партниращи по проекта училища по различни теми: „Особености в 
развитието на децата“, „Упояващи и наркотични вещества”, „Безопасно 
лято”. Проведени са общо 20 срещи с родители в групите „Добри родители”. 
Работено е с над 150 родители.

- по дейност 8 „Работа с родители от етнически малцинства, които 
възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебните занятия“ 
се проведоха общо 10 срещи с директорите на партниращите по проекта 
училища за установяване наличието на ученици, застрашени от отпадане 
от училище и причините за това. Консултирани са родители на ученици, 
застрашени от отпадане от училище.

Раздаване храна на потребители, проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община Бяла 
Слатина 2016“

В началото на 2017 г., община Бяла Слатина успя да договорира 
увеличаване броя на потребителите по проект „Осигуряване на топъл 
обяд в община Бяла Слатина 2016“, финансиран от Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица на Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане от 302 на 1300 лица. Паралелно с 
това беше поискана и друга промяна – увеличаване срока за изпълнение на 

проекта до края на 2019 година.
Предвид направените промени по проекта, Административният договор 
BG05FMOP001-3.002-0057-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ беше анексиран, като стойността на предоставените средства беше 
увеличена на 2 752 544,30 лева., от които 2 339 662,65 лв. са Европейско 
финансиране и 412 881,65 лв. са от национално съфинансиране.

от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Те 
са предвидени в допълнение към топлия обяд и целят намаляване на социалното изключване и справяне 
с извънредни социални ситуации. Тези мерки се изразяват в индивидуално/групово консултиране и 
съдействие за:
- информиране на потребителите за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни 
на територията на община Бяла Слатина, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

На етап кандидатстване, по проекта беше 
планирано храната да се приготвя в 1 обществена 
трапезария, която се помещава в сградата на 
общинска администрация в гр. Бяла Слатина, ул. 
Климент Охридски № 68 и се използва от Общинско 
предприятие „Пазари и социални дейности“. В 
резултат на няколкократно увеличаване броя на 
потребителите по проекта, възникна необходимост 
от оптимизиране на процеса по приготвянето 
на храната. В тази връзка и с цел постигане 
на оптимизацията, в рамките на проекта беше 
разкрита още една нова трапезария за приготвяне 
на храната, която се помещава в сградата на Дома 
за стари хора в с. Попица.

Изпълнението на проекта е съпроводено с 
реализирането на съпътстващи мерки, като една

 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Бяла Слатина 2016“



  

Сграда на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина 
след ремонт

Раздаване храна на потребители по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община Бяла 
Слатина 2016“

 Проект „Създаване на модернизирана учебна 
среда за професионално образование в община 
Бяла Слатина“

Проектът е финансиран по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
Договорът за предоставяне на БФП № BG16R-
FOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 02.12.2016 
г. и е на обща стойност 1 300 000,00 лв., от които 1 
105 000,00 лв. са Европейско финансиране и 195 
000,00 лв. са от национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е създаването на 
модерни условия за професионално обучение 
на учениците чрез обновяване на сградния фонд 
на Професионална агротехническа гимназия 
“Никола Йонков Вапцаров” гр. Бяла Слатина. С 
изпълнението на проекта ще се създадат условия 
за осъвременяване на образователните услуги и 
въвеждането на нови методи на обучение, които 
ще повишат и задържат интереса на учениците. 
Ще бъдат подобрени също и условията за 
провеждане на практическите занимания и 
развитието на личностните и професионални 
знания и умения на учениците.

Обект на интервенция по проекта е 
Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. 
Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, която е включена 
в приоритизиран списък на професионалните 
училища, изготвен въз основа на Методологията 
за приоритизиране на образователната 
инфраструктура в Република България, одобрена 
от МОН, за които е осигурено финансиране 
по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16R-
FOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните 
училища в Република България”, Приоритетна ос 
3: „Регионална образователна инфраструктура“ 
на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020. Конкретен бенефициент по 
процедурата е община Бяла Слатина. Проектът 
е със срок на изпълнение 16 месеца. Чрез 
осигурената подкрепа от ЕФРР, община Бяла 
Слатина ще надгради постигнатите резултатите 
в изпълнение на своята политика за обновяване 
и модернизиране на учебните заведения и 
създаване на съвременни образователни условия. 

В резултат от изпълнението на дейностите се 
очаква да бъдат постигнати следните резултати:

- проучване на потребностите от нови соци-
ални услуги и консултиране за ползване на 
административни общински услуги;
- консултиране с цел намаляване на социалното 
изключване и справяне с извънредни социални 
ситуации, подпомагане на достъпа до здравни и 
образователни услуги;
- разработване и предоставяне на информационни 
материали за основни социални права, 
управление на семейния бюджет,
- изготвяне на насоки за здравословно и 
балансирано хранене, както и други форми 
на подкрепа, съдействие, индивидуално или 
групово консултиране, реализирани в отговор 
на установени конкретни нужди и проблеми на 
представителите на целевите групи.

Планирането и предоставянето на съпътстващи 
мерки се основава на анализ и установени 
специфични потребности за подкрепа на всеки 
отделен потребител, което е свързано с това да 

се прецени под каква форма ще се предоставя 
тя – индивидуална подкрепа или групово 
консултиране.

От началото на проекта до момента, екип от 
служители на дирекция „Проекти и програми“ 
ежемесечно предоставя съпътстващи мерки и 
оказва подкрепа на потребителите, както чрез 
индивидуални срещи, така и с провеждането на 
групови консултации.

В резултат на това, потребителите на проекта са 
подпомогнати с различна информация, насочена 
към разрешаване на неблагоприятна социална 
ситуация, на основните права и задължения, 
особено във връзка с осигуряването на социални 
услуги, помощи и условия за тяхното получаване. 
Проведени са различни анкетни проучвания 
и е изследвано мнението на ползвателите на 
услугата. Обхватът на извършваните дейности 
и съпътстващи мерки е широк – обхванати са 
всички населени места и потребители.



  

Място за отдих в с. Търнава

Обновената сграда на 
ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ в 

гр. Бяла Слатина

За трета поредна година община Бяла Слатина успя да реализира 
инициативата за изграждане на зони за отдих и игри в рамките на ежегодния 
конкурс „Малки граждански проекти за по-уютна среда“. Бюджетът 
на конкурса и тази година беше 30 000 лв., което даде възможност за 
финансиране на повече проекти. Интересът към конкурса както и през 
предходната година беше изключително голям - подадени са общо 19 
проекта, от които 13 за нови обекти и 6 предложения за надграждане на 

реализирани проекти. За финансиране са одобрени общо 15 проектни 
предложения, от тях 11 - за изграждане на нови площадки за отдих и игри, 
останалите 4 - за надграждане. В гр. Бяла Слатина са одобрени общо 5 
малки проекта, останалите 10 са в населените места – Буковец, Бърдарски 
геран, Бъркачево, Враняк, Габаре, Драшан, Комарево, Попица, Търнава и 
Търнак.

- Реконструиран и обновен сграден фонд;
- Създадени съвременни условия за професионално образование;
- Създадена нова, достъпна и адекватна за целите на образованието среда;
- Внедрени мерки за енергийна ефективност.
През месец юни 2017 г. се направи „първа копка“ на обекта, с което се отбеляза началото на изпълнението 

на строителните дейностите за модернизиране на училището. В инвестиционния проект е предвидено 
реконструкция и обновяване на учебния корпус, учебна практика, физкултурен салон, външна спортна 
площадка и прилежащите пространства. 

Към момента продължава изпълнението на СМР дейностите по проекта за обновяване на образователната 
инфраструктурата, като по-голяма част от планираните ремонтни работи са изпълнени. Предвижданията 
са в началото на 2018 г., обектът да бъде официално открит.

Г.4. КОНКУРС “МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПО-УЮТНА СРЕДА”

Площадка 
за игри 
изградена 
чрез конкурс 
„Малки 
граждански 
проекти за 
по-уютна 
среда“

Нова 
площадка 

за игри 
изградена 

чрез конкурс 
„Малки 

граждански 
проекти за 

по-уютна 
среда“

Място за отдих в с. Бърдарски геран

Площадка за игри и отдих изградена чрез конкурс 
„Малки граждански проекти за по-уютна среда“

Място за отдих и игри между ул.“Хр.Ботев“ и 
ул. „Златия“



  

Новата визия на блок „Подем“ 2, гр. Бяла Слатина

През месец май 2017 г., окончателно завърши санирането на първите 
6 блока по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. Сградите на територията на община 
Бяла Слатина, за които бяха използвани средствата от Програмата са: бл. 
„Калоян“ 3, бл. „Сладница“ 3, бл. „Сребреня“ 2, бл. „Подем“ 2, бл. „Подем“ 
3 и бл. „Пионер“. С предоставените средства се осъществиха мерки за 
енергийна ефективност и строително-монтажни дейности за топлинно 
изолиране на покривите на сградите, топлинно изолиране на външни стени 

с два вида топлоизолация – стиропор и фибран, подмяна на съществуващата 
дограма с нова 5-камерна PVC такава, топлинно изолиране на сутерените 
в сградите. СМР дейностите в общите части се състоят в подмяна на 
фасадната дограма, входните врати и осветителните тела.

С изпълнените мерки, сградите достигнаха енергиен клас „С“, което 
ще доведе до намаляване загубите на енергия и повишаване на топлинния 
комфорт на живущите.

Г.5. РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Новата визия на блок „Пионер“, гр. Бяла Слатина

Санираният блок „Сребреня“ 2, гр. Бяла Слатина

Обновеният блок „Калоян“ 3, гр. Бяла Слатина

Санираният блок „Сладница“ 3, гр. Бяла Слатина

Новата визия на блок „Подем“ 3, гр. Бяла Слатина



Д. ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ. ИНТЕГРАЦИЯ

Община Бяла Слатина провежда политика, насочена към осигуряване на достъпа 
до здравна помощ на всеки гражданин. Общината полага усилия и работи за 
осигуряване на инвестиции с оглед подобряване на материално-техническата база в 
МБАЛ - Бяла Слатина, а именно ремонт на сграден фонд и закупуване на съвременна 
апаратура, привличане и мотивиране на квалифициран персонал, партньорство по 
проекти с различни организации с цел подобряване качеството на здравните услуги.

На територията на община Бяла Слатина е развита мрежа от здравни заведения за 
извънболнична и болнична медицинска помощ, които осигуряват здравеопазването 
на гражданите. Жителите на общината продължават да получават медицинска помощ 
от „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД и регистрираните в Районна здравноосигурителна 
каса – Враца:4 медицински центъра, 22 бр. амбулатории за първична извънболнична 
помощ, в т.ч 9 бр. по дентална медицина, групова практика за извънболнична 
медицинска помощ - 2 бр., в т.ч. 1 бр. по дентална медицина, 26 бр. амбулатории за 
специализирана извънболнична помощ.

За задоволяване на здравните потребностите на населението на общо 
практикуващите лекари са предоставени помещения – частна общинска собственост. 
Помещенията са пригодени за работата на специалистите и повечето от тях се 
намират в бившите здравни служби, а там където тези сгради са неизползваеми, 
община Бяла Слатина е подсигурила други помещения.

В няколко населени места на общината, освен в общинския център, има 
стоматологични кабинети. Това са: с. Търнава, с. Попица и с. Бърдарски геран.

През месец октомври 2017 г. МБАЛ - Бяла Слатина ЕООД реализира инициативата 
„Промоция на здраве“, която включва извършване на безплатни профилактични 
прегледи в 10 села на територията на община Бяла Слатина - Бърдарски геран, 
Бъркачево, Враняк, Габаре, Галиче, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак. 
Прегледите се извършваха в мобилен кабинет, а специалистите - педиатър, невролог, 
кардиолог, акушер-гинеколог и терапевт, работиха по предварително обявен график. 
С проведената кампания се реализира една от основните задачи на здравеопазването, 
а именно достъпност. В рамките на кампанията лекари специалисти изършиха 
повече от 2500 безплатни прегледи.

Здравни	специалисти
Община Бяла Слатина продължава да подсигурява адекватна намеса от страна на 

здравен специалист при необходимост в образователните институции и детските 
заведения, в лицето на медицинските специалисти, работещи във всички детски 
градини и училища на територията на общината. Чрез техните професионални 
умения и компетентни действия се постига превенция на заболявания и епидемии, 
бърза и адекватна реакция при оказване на медицинска помощ и насочване към 
общипрактикуващите лекари и първа медицинска помощ, като всички родители от 
общината могат да бъдат спокойни за състоянието на децата си по време на учебните 
занятия.

Ръководството на община Бяла Слатина високо цени всеотдайността и 
усилената работа на трудещите се в сферата на здравеопазването и ежегодно 
им отдава заслужено внимание, уважение и признание като поздравява 
колективите за Деня на родилната помощ – Бабин ден и за Деня на 
медицинските работници – 7 април.

Д.1. ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ

Беседа на здравния медиатор и 
експерт от РЗИ - Враца

Здравен	медиатор
Свързващото звено между 

уязвимите малцинствени общности 
и здравните и социалните служби е 
здравният медиатор.

Община Бяла Слатина продължава 
за четвърта поредна година да 
работи в посока подобряване на 
здравния статус на етническите 
малцинствени групи, благодарение 
на усилията на здравен медиатор. 
Той се ползва с доверието и 
уважението на хората от ромската 
общност и институциите. Здравният 
медиатор работи на терен ежедневно 
осъществявайки контакти с 
представители на уязвимите групи: 
консултира ги относно техните 
права и възможности за подобряване 
качеството им на живот, осъществява 
регулярни посещения в АГО и 
Детско отделение на МБАЛ гр. Бяла 
Слатина, за решаване на казуси 
и провежда беседи с родилките и 
майките, съдейства на граждани за 
разрешаване на социални казуси и
осъществява връзка с представители на Дирекция „Социално подпомагане“, 
гр. Бяла Слатина и община Бяла Слатина.

През отчетния период здравният медиатор в община Бяла Слатина 
активно си съдейства с РЗИ, гр. Враца, като съвместно са проведени срещи 
за информиране на населението за значението на ваксината срещу рак на 
шийката на матката Церварикс. Той оказва съдействие за осъществяване 
на профилактичните прегледи като придружава деца, родители и лица 
до общопрактикуващи лекари, разяснява на здравнонеосигурените лица 
техните права и задължения и ги информира за възможностите за внасяне 
на здравните вноски за определен период от време. Медиаторът спомогна за 
осъществяване на планови имунизации на деца от уязвимите групи, както и



Основен приоритет в работата на общинска администрация, гр. Бяла Слатина 
е стимулирането на социалната политика. Работата на община Бяла Слатина 
е насочена към утвърждаване и подкрепа на действащите социални услуги и 
разкриване на нови услуги, които да са ориентирани към най-уязвимите групи лица 
и деца - с увреждания, възрастни и самотноживеещи хора, деца в риск и техните 
семейства.

Приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво са 
изцяло съобразени със специфичните потребности на населението в общината и са 
залегнали в разработената Общинска стратегия за социалните услуги за периода 
2016-2020 година.

След процесите по деинституционализация, на територията на община Бяла 
Слатина все още функционира само една специализирана институция – Дом за 
стари хора в с. Попица, с капацитет 60 места. Огромен е интересът към тази услуга 
предоставяна в общината, като потребителите й са от различни области в страната, 
поради което и в Общинската стратегия за предоставяне на социални услуги 2016-
2020 г. се планира увеличаване капацитета на услугата.

Дом	за	стари	хора
Започналата през 2014 г. политика на Дома за стари хора с. Попица за повишаване 

на енергийната ефективност на сградата чрез поставяне на слънчеви колектори, 
през отчетния период продължи с подмяна на електрическите печки в кухнята с 
газови такива.Това само по себе си доведе до по - малка консумация на ел. енергия, 
подобряване на енергийната ефективност и оптимизиране на разходите, при което 
се повиши продуктивността за сметка на по - ниска такса за ползване на социалната 
услуга от потребителите.

Сградата на Дома за стари хора с. Попица продължава да поддържа имидж като 
една от институциите с най-хубав сграден фонд в страната. Създадени са условия 
за социални контакти и възможности старите хора да се чувстват полезни, значими 
и неразделна част от обществото. През периода ноември 2016 г. - ноември 2017 
г. в Дома се отбелязаха всички религиозни, национални и лични празници на 
потребителите. Във всички тях участваха различни пенсионерски клубове както от 
общината, така и от други общини и области. Взеха участие и различни самодейни 
състави.

Д.2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Бабин ден в Дома за стари хора с. Попица

Потребителите на 
социалната услуга 
за поредна година 
организираха няколко 
благотворителни акции, 
чрез които се събраха 
средства за закупуване 
на подаръци и материали 
с цел подпомагане 
на децата в ЦНСТ в 
с. Бърдарски геран, 
ЦНСТДМУ № 1 и № 2 в 
гр. Бяла Слатина.

От м. януари 2017 г. 
Дома за стари хора, с. 
Попица партнира на 
община Бяла Слатина 
в изпълнението на 
проект „Осигуряване 
на топъл обяд в община 
Бяла Слатина 2016“, 
финансиран от Фонд за 
европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се 
лица на Оперативна 
програма за храни и/
или основно материално 
подпомагане, като 
приготвя топла храна за 
650 потребители.

за превенция на нежелана бременност.
Съвместно с РЗИ, гр. Враца здравният медиатор е извършил проверки по 

епидемични показания.
През отчетния период са проведени следните беседи с ученици и техните 

родители:
- Здравнообразователни беседи в детски заведения с цел превенция на различни 

заболявания;
- Здравна беседа в Преходно жилище, гр. Бяла Слатина на тема „Момичетата 

стават жени, момчетата стават мъже“.

По линия на Национална мрежа на здравните медиатори през отчетния период 
здравният медиатор проведе здравна кампания PHASE (Обучение за подобряване 
на личната и общата хигиена) - кампания, разработена от ГлаксоСмитКлайн, 
като кампанията включва 6 теми, които бяха представени на територията 
на 5 начални училища и 2 детски градини в община Бяла Слатина, Народно 
читалище „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина, офиса на една неправителствена 
организация.

Представители на общината участват в Областния програмен съвет за 
превенция на хроничните незаразни болести.

Великден в Дома за стари хора с. Попица



Център	за	настаняване	от	семеен	тип	за	деца	и	младежи	с	увреждания
Вече трета година на територията на община Бяла Слатина функционира 

услугата от резидентен тип – Център за настаняване на деца и младежи с 
увреждания.

Услугата функционира изключително успешно, като изпълнява основните 
си функции пълноценно - да осигурява сигурна среда, близка до семейната на 
общо 26 деца и младежи с увреждания.

В центровете се води подробна документация, съобразена със законовите 
изисквания в областта на грижата за децата и младежите с увреждания.

Екипът в ЦНСТДМУ работи с вече изградени навици и професионализъм, 
непрекъснато подобрявани с периодични обучения и супервизии, осигурявани 
със средства от дарения.

Отдих на деца и младежи от ЦНСТДМУ

За децата и младежите в двата Центъра са осигурени условия за 
обезпечаване на всички нужди – здравни, социални, образователни. В 
Центровете работят психолог, рехабилитатор, трудотерапевт. Осигурена е 
непрекъсната помощ и подкрепа в ежедневния живот, както и разнообразни 
занимания и трудотерапия за формиране на основни битови умения и навици 
за максимална самостоятелност.

Всяко дете и младеж, независимо от степента си на увреждане посреща 
рождения си ден подобаващо с голямо вълнение. Екипът на ЦНСТДМУ, децата 
и младежи в него са голямото семейство, което посреща всички официални и 
национални празници заедно.

Децата и младежите на ЦНСТДМУ ежегодно посещават летен лагер на 
българското Черноморие. Организират се екскурзии до различни дестинации.

Празнуване на рожден ден в ЦНСТДМУПриготвяне на баница с деца и младежи от ЦНСТДМУ

Център	за	настаняване	на	деца	от	семеен	тип
През отчетния период ЦНСТ-1 и ЦНСТ - 2 

извършват дейността си по предоставяне на 
социални услуги в общността за деца от 3 до 18/20 
години като са обслужени 35 деца, от които 5 са 
напуснали услугата /1 осиновено дете, 1 дете в 
приемно семейство и 3 деца са върнати в семейна 
среда/.

Към момента в двата Центъра се отглеждат по 
15 деца.

За децата се грижат 20 души персонал, които ги 
подпомагат в ежедневните дейности по обучение, 
възпитание и самообслужване. Празнуване на рожден ден на 

потребител в ЦНСТ с. Бърдарски
геран

Излет в планината Летен отдих на децата от ЦНСТ 
с. Бърдарски геран



  

Децата от ПЖ изпълняват своите задължения

Наблюдавано	жилище	/	ЦОП
През отчетния период социалната услуга от резидентен тип „Наблюдавано жилище“ беше закрита. 

В същото време беше разкрита нова социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа“, 
с капацитет 18 потребители, която стъпка е и част от Плана и Стратегията за социалните услуги 
на общината. Услугата ЦОП е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 
обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция, консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Целта на услугите 
е предоставяне на педагогическа, психологическа, социална подкрепа на децата и техните семейства 
с цел подобряване качеството им на живот и осигуряване защита на техните права. В Центъра за 
обществена подкрепа, гр. Бяла Слатина, работят екип от специалисти, които ежедневно прилагат 
професионалните си умения за постигане целите на услугата.

Интерактивни методи за работа в ЦОП

Провеждане на обучение на кандидати за 
приемни родители по проект „Приемна грижа“

Групова работа в ЦОП

Преходно	жилище
Продължава да функционира и социалната 

услуга „Преходно жилище“ с капацитет от 8 
потребители, чрез която специалисти помагат на 
деца в неравностойно положение да формират 
умения за окончателно напускане на институцията. 
Те придобиват по-голяма самостоятелност с 
извършване на дейности, които са насочени към 
подготовка, формиране и затвърждаване на умения 
за независим начин на живот извън услугата. 
Към момента капацитетът на социалната услуга 
„Преходно жилище“ е запълнен.

Приемна	грижа
Община Бяла Слатина е партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен 

бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 година. Процедурата 
допълва и надгражда проекта „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, чийто срок на изпълнение беше до 31.12.2015 
г. Към момента в 28 професионални приемни семейства се отглеждат общо 33 деца.

През проекта за отчетния период са преминали 38 деца, от които 6 са осиновени и 2 реинтегрирани 
в биологичното си семейство. „Приеми ме 2015” е проект, по който община Бяла Слатина извършва 
набиране, подбор, оценка, обучение и наблюдение на кандидатите за приемни семейства, сключва 
договори с професионалните приемни семейства и реално предоставя социалната услуга.

Доставчикът на услугата сключва договори по чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето за 
отглеждане на дете от професионално приемно семейство, както и договори за грижа по чл. 27, ал. 5 
от Закона за закрила на детето.

Наблюдението на адаптация на децата в приемните семейства и на самото предоставяне на услугата 
продължава посредством редовни регулярни срещи на социалните работници с приемните родители, 
посещения в приемните семейства, проверки на качеството на предоставяната грижа на настанените 
деца. В края на отчетния период настанените деца в приемни семейства на територията на общината 
са 30. Общината продължава адекватно да оказва помощ на приемните семейства и настанените в тях 
деца. Екипът за администриране на проекта се състои от 1 лице - оперативен счетоводител, а екипът 
по приемна грижа е от трима социални работници.



  

Почасово	предоставяне	на	социални	услуги	в	домашна	среда	по	проект	
„Център	за	независим	живот	в	Община	Бяла	Слатина“

От началото на 2016 г. до момента Община Бяла Слатина успешно 
изпълнява дейностите по проект „Център за независим живот в община 
Бяла Слатина”, по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, чиято цел е предоставяне на 
интегрирани социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора над 
65-годишна възраст, в невъзможност от самообслужване. Проектът „Център 
за независим живот в община Бяла Слатина” е проект, който е иновативен 
по своята същност и дава възможност за реализиране на интегрирани 
междусекторни услуги за хора с увреждания и техните семейства и хора над 

65 г. с ограничения или в невъзможност да се самообслужват. Операцията 
е насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и развитието на 
социални услуги в общността. Друга насоченост на мерките по проекта е 
преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, 
както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар 
на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. 
Предоставянто на реалните услуги: личен асистент, социален асистент и 
домашен помощник, в комплекс с услугите от специалистите – психолог, 
здравен асистент и рехабилитатор на потребителите ще продължи до края 
на 2017 година.

До момента социални услуги по проекта са получили 191 потребители от 
67 преки доставчици на социални услуги.

Вечер на дарителите

Теренна работа 
по проект 
„Център за 
независим 
живот в 
Община Бяла 
Слатина“

През отчетния период община Бяла Слатина продължава активно да си сътрудничи с 
неправителствените организации, работещи на територията и́. Особено ползотворно е 
сътрудничеството и́ със сдруженията с нестопанска цел в лицето на сдружение „Първи юни”, Центъра 
за развитие на общността „Амалипе”, който подпомага развитието и модернизацията на местната 
ромска общност и новосъздадения Майчин център „Алтернатива“ гр. Бяла Слатина, при разработване 
и прилагане на местни политики в областта на социалните услуги.

Сдружение	„Първи	юни“
През периода ноември 2016 г. – ноември 2017 г. сдружение „Първи юни” реализира с подкрепата на 

община Бяла Слатина редица дейности и инициативи:
През декември 2016 г. беше проведена поредната „Вечер на дарителите“, която събра съмишленици, 

дарители и приятели, участващи в каузи по развитие на дарителството и доброволчеството на местно 
ниво. Вечерта на дарителите е част от инициативата „Аз дарявам, за да правя промяната!”, която 
сдружение „Първи юни” осъществява със съдействието на община Бяла Слатина. На Вечерта на 
дарителите инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина, връчи на сдружение „Първи юни” 
награда и почетна грамота „Партньор на общините”, присъдена от Националното сдружение на 
общините в Република България за осъществяване на проекти за над 285 хиляди лв. на територията 
на община Бяла Слатина, насочени към развитие на образованието, културата, спорта и др.

Провеждане на 
супервизия на 
персонала по 
проект „Център 
за независим 
живот в 
Община Бяла 
Слатина“

Д.3. НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР. ИНТЕГРАЦИЯ



  

Обновена детска площадка в ДГ „Радост“

В периода декември 2016 г. – май 2017 г. се реализираха два малки проекти, финансирани от Фонд 
„Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина”. Със съдействието на община Бяла Слатина чрез 
Общинско предприятие „Чистота и строителство” се обновиха дворните пространства в НУ „Цани 
Гинчев” и ДГ „Радост”.

Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина”, учреден на 
01.06.2015 г., се развива с активното участие на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина 
и инж. Тихомир Трифонов – заместник – кмет чрез дейността на Обществения съвет на Фонда. 
Общественият фонд през 2017 г. финансира още две идеи – „Работилници за деца“ в НЧ „Развитие 
1892” и „Построяване сцена на открито“ в с. Попица.

По програма за малки проекти, осъществявана от сдружение „Първи юни” по проект „Аз дарявам, 
за да правя промяната”, в периода май – октомври 2017 г. с подкрепата на община Бяла Слатина чрез 
Общинско предприятие „Чистота и строителство” се осъществиха няколко инициативи:

Проект „Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко”, НЧ „Зора 1904”, село Габаре, 
с основна цел повишаване интереса на подрастващите към библиотеката и четенето чрез ремонт и 
обновяване с нови книги на детския отдел на Читалището.

Проект „Безценното наследство”, неформална гражданска група „Светлик”, гр. Бяла Слатина, 
с основна цел приобщаване на повече хора към вярата, корените и традициите чрез създаване на 
постоянна църковна музейна сбирка към Храм „Света Параскева” в гр. Бяла Слатина. По проекта са 
реставрирани икони с доброволен труд на стойност над 6 хиляди лв. от иконографа и художник Марио 
Беров.

Проект „Соколарски вкусотии”, НЧ „Никола Й. Вапцаров 1920”, с. Соколаре, с цел създаване на 
по-здравословен начин на живот и изследване и съхраняване на кулинарното изкуство и богатство на 
хората в с. Соколаре.

Проект „Имам обновено и модерно училище”, НУ „Цани Гинчев”, гр. Бяла Слатина, с цел 
подобряване на интериора и създаване на условия за информиране на родители, ученици и посетители 
за дейностите в училището.

В края на декември 2016 г. сдружение „Първи юни” приключи проект „Заедно в общността”, 
финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. 
Благодарение на ръководството на НЧ „Развитие – 1892” и община Бяла Слатина организацията имаше 
възможност да реализира дейности в подкрепа на деца и младежи с интелектуални затруднения в 
помещения, предоставени за безвъзмездно ползване от страна на Читалището.

До края на март 2017 г. в партньорство с община Бяла Слатина сдружение „Първи юни” изпълнява 
проект „Младите хора – ключ за устойчиво развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на 
Търговско-промишлена палата, гр. Враца. На 10.03.2017 г. от младежите, участници в проекта, беше 
учреден Младежки парламент в община Бяла Слатина. Младежкият парламент ще бъде подкрепен 
от Общинския съвет в община Бяла Слатина. Предвижда се да бъде осигурена устойчивостта на 
създадения капацитет и развитието на Младежкия парламент, включително чрез финансиране от 
община Бяла Слатина на различни инициативи и мероприятия, включени в Плана за дейността на 
същия за следващата година. Планира се да бъдат надградени постигнатите резултати по пилотния 
проект чрез реализиране на последващи активности по „Обучение за развитие“, които да обхванат и 
разширят кръга на заинтересованите страни, в т.ч. училища, неправителствени организации, местни 
активисти и други структури на гражданското общество.

Младежки парламент

Сдружение „Първи юни” е партньор на община 
Бяла Слатина в изпълнението на два проекта за 
образователна интеграция на деца и ученици – 
„От ранно детско развитие към образователна 
интеграция” и „Обучение за успех”, финансирани 
по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”. Сдружението изпълнява 
дейности, свързани с насърчаване участието 
на родители в образователния и възпитателния 
процес.

Център	за	развитие	на	общността	„Амалипе”
На територията на община Бяла Слатина на местно ниво с ромската 

общност и етническите малцинства активно работи един от 15-те Центрове 

за развитие на общността (ЦРО) на неправителствената организация 
ЦМЕДТ-Амалипе, със седалище град Велико Търново. През отчетния 
период Центърът регистрира редица мероприятия:



  

Ден на ромския бит и култура

На 23-24.11.2016 г. в гр. Плевен е проведен 
регионален семинар за Северозападна България, 
в който участваха представители на РУО, РИО, 
МВР, ДБТ, ДСП, общински служители, кметове, 
директори на училища, лекари, учители от 
регионите Враца, Плевен, Видин, Ловеч, Монтана, 
Бяла Слатина, София, Мездра, Якимово, Искър, 
Долни Дъбник и др. На срещата се обсъдиха 
предстоящи дейности по проекти и програми, 
свързани с работата на Център „Амалипе” и 
постигнати резултати до момента. Регионалната 
среща бе подготвена и организирана с подкрепата 
на ЦРО-град Бяла Слатина.

На 01.12.2016 г. в с. Попица с доброволци и 
младежи от организацията се проведе кампания по 
повод Световния ден за борба със СПИН.

На 14.01.2017 г. бе отбелязан традиционният 
празник „Банго Васил”. С доброволци, които 
подготвиха празнична трапеза в село Попица, се 
отбеляза празникът - смесица от традиционен 
фолклор, олицетворен в обредни ритуали и 
празнични традиционни ястия. На трапезата, 
както повелява традицията, присъстваха ястия 
като сърми, погача, баница, вино, орехи, плодове, 
бонбони за сурвакарчетата и домашно приготвена 
гъска.

На 21.01.2017 г. бе проведена кампания по 
отбелязване на майчиния език. Организирана бе 
беседа с доброволци, стипендианти и младежи и 
бе направи постер.

На 14.02.2017 г. бе проведена кампания в село 
Търнак, свързана с празниците „Свети Валентин” 
и „Трифон Зарезан“. Част от настроението се 
създаде благодарение на празнично приготвена 
трапеза, дегустация на домашни вина и кратка 
програма от ученици. Празникът бе организиран 
от кмета на с. Търнак.

В периода 9 -11 юни 2017 г. се проведе 
годишният детски ромски фестивал „Отворено 
сърце“ гр. Велико Търново. Училища от цяла 
България посетиха фестивала, като представиха 
автентичен фолклор. ЦРО-Бяла Слатина се 
представи с програма от народна песен, ръчно 
изработени гривни и понички, приготвени на 
място от доброволците към Центъра.

В периода юни-юли 2017 г. Центърът за 
развитие на общността работи по програма „Мост 

към бизнеса“ на Институт „Отворено общество“, 
насочена към образовани млади роми със средно 
и висше образование за работа в частния сектор. 
Програмата е с продължителност 3 години. През 
м. октомври 2017 г. бе проведено интервю с 
кандидатите по програмата.

На 29.09.2017 г. се проведе кампания в „ПГО 
Елисавета Багряна”, както и в офиса на ЦРО-Бяла 
Слатина във връзка с отбелязване на световния 
ден на сърцето. Ученици направиха постер, а 
модераторът към Центъра изнесе беседа на тема 
„Да пазим сърцето си здраво”.

ЦРО постави началото на месец октомври 
с благотворителност и раздаване на перилни 
препарати на жените от женската фокус група.

За пореден път беше отбелязан Рома Прайд 
-Ден на ромската гордост и култура. Събитието 
се отбеляза в Художествена галерия на Народно 
читалище „Развитие – 1892”, град Бяла 
Слатина. Отбелязването на празника е още едно 
доказателство за успешната съвместна работа 
между неправителствения сектор, ромската 
общност, общината и другите институции в града.

На 17.10.2017 г. община Бяла Слатина и ЦРО 
посрещнаха шведска делегация с представители 
на шведското посолство г-жа Луиз Бергхолм –
посланик на Швеция за България и г-жа Пернила 
Баралт -държавен секретар към Министъра 
по въпросите на децата, възрастните хора 
и равенството между половете на Швеция. 
Делегацията се запозна с политиката на 
общината в областта на социалните дейности, 
работата с уязвимите групи и ромската общност, 
разработените и реализирани проекти с 
образователна и социална насоченост с фокус, 
ориентиран към интеграцията на малцинствените 
групи.

Местна	активна	група
През отчетния период община Бяла Слатина 

приключи участието си в програмите РОМАКТ и 
РОМЕД, в които беше една от пилотните общини. 
Основната цел на програмите бе изграждането 
на капацитет в общностите, които да могат 
да представят адекватно проблемите си пред 
местните власти.

Г-жа Пернила Баралт на посещение в Центъра 
за развитие на общността

Посрещане на шведска делегация в община Бяла 
Слатина



  

Лятна занималня - Майчин център „Алтернатива“

Майчин	 център	 „Алтернатива“,	 гр.	 Бяла	
Слатина

През месец септември 2016 г. е създадена 
неправителствена организация „Майчин център 
Алтернатива“, гр.Бяла Слатина с основана цел 
сплотяване на ромската общност и утвърждаването 
на ромската жена като важен фактор при вземането 
на решения във всички нива на семейния, 
обществения и политически живот.

Сдружението „МЦ Алтернатива – Бяла Слатина“ 
се представлява от 11 члена, които в рамките на 
две години преди официализирането му, работеха 
като неформална група. През отчетния период 

„Майчин център Алтернатива“, гр. Бяла Слатина 
осъществи редица действия от годишния план на 
дейностите си. Сред тях по-важните са следните:

• Подготовка на деца за първи клас –„Лятна 
занималня“, в която основната целева група са 
деца, непосещавали подготвителна група в детска 
градина. Включени бяха 20 деца, като занятията се 
проведоха в НУ „Христо Смирненски“, гр. Бяла 
Слатина, в рамките на 1 месец.

• Срещи с жени и младежи на различни теми - 
здравни, образователни, социални;

• Отбелязване на празника на ромския бит и 
култура.

В резултата на изпълнението на програмите РОМАКТ и РОМЕД в 
община Бяла Слатина се сформира Общинска работна група за реализиране 
на местната политика за интеграция на ромите и се предприеха стъпки 
за създаване на Правилник за уреждане на функциите, структурата и 
организацията на дейността на Общинската работна група за реализиране на 
местната политика за интеграция на ромите в общината, който вече е факт.

Основната цел на общинската работна група и целен резултат от дейността 

й чрез регулярните работни срещи е да се обсъждат и решават въпроси, 
касаещи изцяло ромскта общност. Работната група е консултативен орган към 
кмета на общината, чиято основна роля е координацията и сътрудничество 
между местната власт, държавните институции на местно и регионално 
ниво, ромската общност, структурите на гражданското общество и други 
заинтересовани страни, които работят за социално включване на групите в 
неравностойно положение.

Клубове
На територията на община Бяла Слатина функционират 14 

пенсионерски клуба в 14 от 15 населени места, Клуб на инвалида, Клуб на 
военноинвалидите и военнопострадалите, Клуб на слепите и Дамски клуб. 
Общината е подсигурила на клубовете помещения - общинска собственост 
за осъществяване на дейността им, а средствата за тяхната издръжка се 
предвиждат ежегодно в бюджета на общината.

Пенсионерските клубове се включват много активно в културния живот на 
общината (участие в празнични мероприятия на територията на общината, 
надпяване в рамките на панаирните дни, отбелязване на Европейски ден 
на солидарност между поколенията – 29 - ти април, празнуване на 1- ви 

октомври-Международен ден на възрастните хора и др.). Пенсионерските 
клубове и Клуба на инвалида активно участват в различни фестивали и 
състезания в страната (фолклорни фестивали, фестивали на старата градска 
песен). Клубовете организират екскурзии в страната и в чужбина.

Клубовете на територията на общината и другите форми на социални 
услуги осигуряват възможности на хората от уязвимите групи за социални 
контакти и общуване, за разнообразяване на ежедневието, за обмяна на 
придобит опит и осмисляне на свободното време.

Е. ОБРАЗОВАНИЕ. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Е.1. ОБРАЗОВАНИЕ

Мрежата от детски заведения в община Бяла Слатина е представена от 5 основни 
детски градини и 8 допълнителни бази, като в селата Буковец, Комарево, Враняк 
и Драшан липсват детски заведения, но болшинството от деца са обхванати в

допълнителните бази на детските градини в с. Соколаре , с. Бъркачево и с. 
Тлачене.
Влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование от 
01.08.2016 г. и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 
доведе до промени в предучилищната подготовка в общината, като тя се 
организира в съответствие с новата нормативна рамка. Бяха направени 
изменения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните

Е.1.1. ДЕТСКИ ГРАДИНИ



  

такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина във връзка с 
новите форми на организация на образователния процес.

Задължителното предучилищно образование в община Бяла Слатина 
се осъществява в детските градини при условията и по реда на държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование, на държавния 
образователен стандарт за физическата среда и информационното и 
библиотечното осигуряване на детските градини и центровете за подкрепа 

за личностно развитие. Предучилищната подготовка се осъществя при 
целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация, съгласно 
действащата нормативна уредба. Предпочитана форма от по-голяма част от 
родители е целодневната.

Обхватът на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца 
на 5 и 6 години през годините се илюстрира със следната таблица:

Обхванат на деца в ДГ Учебна 2012/2013 г. Учебна 2013/2014 г. Учебна 2014/2015 г. Учебна 2015/2016 г. Учебна 2016/2017 г.
Бр. деца на 5 години 225 239 237 221 206
Бр. деца на 6 години 204 219 238 223 202
Общо: 429 458 475 444 408

Община Бяла Слатина съвместно с родителите и в партньорство с НПО работи 
системно и целенасочено за обхвата на децата, подлежащи на задължителна 
предучилищна подготовка. Подкрепа при обхода и осъществяване на 
връзката с родителите на децата, които не са посещавали до момента детска 
градина оказват специалистите, ангажирани в проект “Център за социално 
включване “Аз и моето семейство“, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд и проект «От ранно детско развитие към образователна интеграция» № 
BG05М2РO001-3.001-0120-С02/ 01.08.2016 г.

През учебната 2016/2017г. в детските градини са заети 70 броя педагогически 
и 79,5 броя непедагогически персонал, като общият брой на детските групи е 
34 .

В детските градини на територията на общината се прилагат съвременни 
подходи и нови интерактивни форми на педагогическо взаймодействие. 
Изградена е привлекателна и разнообразна образователна среда, съчетаваща 
традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание. 
Педагогическите специалисти ежегодно преминават квалификационни 
обучения, разработват и реализират редица проекти, които допълват и обогатяват 
знанията и уменията на децата по всички образователни направления.

С оглед удовлетворяване на потребностите на работещите родители бе 
изготвен летен работен график на детските градини.

Като позитивен резултат се отчита липсата на жалби, сигнали и оплаквания 
от страна на родителите до общинското ръководство.

Детските заведения в община Бяла Слатина са на делегиран бюджет от 
01.01.2010 г. Директорите се стремят да го управляват оптимално.

Със Заповед №119/27.02.2017 г. на кмета на община Бяла Слатина са 
утвърдени формулите за разпределение на средствата – държавна и местна 
дейност по бюджет 2017 г., след обсъждане с директорите на детските градини 
на територията на общината.

Директорите на детските градини управляват добре средствата по

делегирания бюджет, като спазват необходимата финансова дисциплина, 
което е видно от месечните им отчети. Осъществява се и контрол върху 
дейността на детските градини с цел увеличаване средната месечна 
посещаемост на децата от подготвителните групи, механизмите по 
предоставянето на закуска по Постановление № 308 от 20.12.2010 г. на 
Министерски съвет, здравното обслужване, сигурността на детските градини 
и събираемостта на таксите.

Ежегодно детските градини извършват ремонтни дейности в рамките на 
средствата, с които разполагат. Осигуравят се безплатните учебни помагала 
/познавателни книжки/ за децата от подготвителните групи.

Материалната база и санитарно-хигиенните условия в детските заведения 
на територията на община Бяла Слатина отговарят на изискванията за 
нормално функциониране и провеждане на образователен процес. През 
януари 2017 г. Министерството на образованието и науката предостави 
стационарна интерактивна дъска на ДГ “Червена шапчица“ с. Габаре по 
предложение на кмета на община Бяла Слатина.

От ноември 2013 г. при деца, подлежащи на задължителна предучилищна 
подготовка е въведена практика да се изпращат уведомителни писма до 
родителите при допуснати повече от 3 дни отсъствия от детска градина, без 
уважителна причина. В болшинството от случаите родителите са посетили 
Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“, като са консултирани 
и са им разяснени правата и задълженията им. Резултатите показват, че 
изпращането на уведомителни писма е добра практика и ще продължи и 
през настоящата учебна година.

Анализът на средната месечна посещаемост за изминалата учебна 
година показва достигнати високи нива на средна месечна посещаемост 
от ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина, ДГ „Червена шапчица“ с. Габаре, ДГ 
„Незабравка“ гр.Бяла Слатина.

През отчетния период всички детски градини активно се включиха в 
Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 
възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от ПУГ в детските 
градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І до 
ІV клас”.



  

Детските заведения са изключително иновативни и отворени към промени и 
модернизации в образователен аспект. Разработват проекти или участват като 
партньори. ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина, ДГ „В. Н. Ташевска“ с.Търнава, ДГ 
„Незабравка“ гр. Бяла Слатина и ДГ „Червена шапчица“ с.Габаре са партньори на 
община Бяла Слатина по проект „От ранно детско развитие към образователна 
интеграция“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M2OP001-3.001-0120-C01/ 01.08.2016 г., финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДГ „Незабравка“, допълнителна база в с.Соколаре е изнесена база по проект 
„Център за социално включване “Аз и моето семейство“, Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-
2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.

ДГ „Червена шапчица“ с. Габаре през учебната 2016/2017 г. също е изнесена 
база по Проект „Център за социално включване „Аз и моето семейство“, 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

В детското заведение се работи и по проект „Готови за училище“ в 
партньорство със сдружение „Нов път“ с. Хайредин.

ДГ „Радост“ гр. Бяла Слатина работи по проект „Игра на воля сред 
природата“, финансиран от Обществен дарителски фонд „Участвам-
дарявам-променям“-Бяла Слатина. От 01.05.2017 г. детската градина 
разполага с 3 броя. допълнителни бази - в с. Попица, с.Бърдарски геран и 
в гр.Бяла Слатина на ул. „Акация“ № 2, тъй като ДГ „Слънчице“ гр.Бяла 
Слатина е преобразувана чрез сливане в ДГ „Радост“. От месец септември 
2017 г. допълнителната база в с.Бърдарски геран е закрита, поради малък 
брой деца - под изискуемия минимум и с оглед оптимизиране на разходите 
на детската градина.

Детските заведения се включват активно във всички инициативи и 
мероприятия, организирани от общината по случай Баба Марта, Великден, 
Асамблея на детското и ученическо творчество, Празника на града. Малките 
възпитаници от общинските детски градини с удоволствие участват в 
инициираните от общинското ръководство изложби и конкурси, както и в 
конкурси за деца на регионално и национално ниво.

В община Бяла Слатина функционира Общинска комисия за закрила на 
детето с консултативни и координационни функции. Комисията осъществява 
сътрудничество, кооординация и подпомага обменът на информация 
между компетентните органи и юридическите лица с нестопанска цел при 
осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво. 
Председател на Комисията е кметът на община Бяла Слатина. Състои се от 
15 члена и секретар.

Мрежа	на	общинските	училища
Община Бяла Слатина има изградена и добре функционираща системата за 

училищно образование, която обхваща 11 общински училища и едно държавно, 
от които 3 начални, 4 основни, 3 средни и 2 професионални гимназии:

 Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина;
 Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина;
 Начално училище „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина;
 Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина;
 Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина;
 Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла 

Слатина;
 Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла 

Слатина;
 Основно училище „Христо Ботев“ с. Търнава;
 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Попица;
 Основно училище „Георги Стойков Раковски“ с. Търнак;
 Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре;
 Средно училище „Христо Ботев“ с. Галиче.

Брой	ученици	в	общинските	училища
Общият брой на учениците в дневна форма на обучение в общинските 

училища за учебната 2017/2018 година е 2 465 ученика, в 122 паралелки, 
разпределени по видове етапи на обучение както следва:
 І – ІV клас (начален етап) – 974 ученика, от които 228 първокласника;
 V – VІІ клас (основен етап) – 681 ученика;
 VІІІ – ХІІ клас (гимназиален етап) –813 ученика,
 ученици самостоятелна форма на обучение –113 ученика;
 ученици на индивидуална форма на обучение – 6 ученика.
 ученици в комбинирана форма на обучение – 3 ученика

120 ученика са със специални образователни потребности.
Броят на полуинтернатни групи е 35, с включени в тях 717 ученика. 
В сферата на образованието в училищата на територията на община Бяла 

Слатина са заети 284,5 лица, от които: 218 педагогически персонал и 66,5 
непедагогически персонал.

През учебната 2017/2018 година маломерни паралелки с недостиг до 
норматива за минимален брой ученици съществуват в пет училища.

Е.1.2. УЧИЛИЩА



  

С решение № 479 от протокол № 28 /28.09.2017 г. Общински съвет Бяла 
Слатина е допуснал изключения от минималния брой на учениците в 22 
паралелките с недостиг до норматива за минимален брой – общо 71 ученика в 
следните училища:

 ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак - 3 маломерни паралелки: V клас с 16 
ученика; VІ клас с 17 ученика и VІІ клас с 4 ученика;

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Попица - 2 маломерни паралелки: І клас 
с 7 ученика и V клас с 15 ученика;

 СУ „Христо Ботев” с. Габаре - 5 маломерни паралелки: в: I клас с 14 
ученика; ІІ клас с 13 ученика; ІІІ клас с 15 ученика; VІ клас с 16 ученика и ХІ 
клас с 15 ученика;

 СУ „Христо Ботев” с. Галиче - 10 маломерни паралелки: IІ клас с 13 
ученика; ІV клас с 15 ученика; V клас с 16 ученика; VI – 15 ученика; VІІ клас с 
15 ученика; VІІІ клас с 17 ученика; ІХ клас с 11 ученика; Х клас с 11 ученика; 
ХІ клас с 13 ученика и ХІІ клас с 11 ученика.

 СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина - 2 маломерни паралелки: Х б клас с 
17 ученика и ХІ б клас с 17 ученика.

Работа	на	екипите	за	обхват	по	Механизма	за	съвместна	работа	на	
институциите	по	обхващане	и	задържане	в	образователната	система	на	
деца	и	ученици	в	задължителна	предучилищна	и	училищна	възраст

Съгласно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане 
и задържане в образователната система на деца и ученици, приет с РМС 
№ 373/05.07.2017 година, на територията на община Бяла Слатина са създадени 
седем екипа за обхват. Във всеки един екип за обхват са включени представители 
на различни институции: Регионално управление по образование; общинска 
администрация, училища, детски градини, представители на Дирекция 
„Социално подпомагане“, представители на МВР.

Екипите за обхват осъществяват дейности по:
а) идентифициране на децата и учениците в задължителна училищна 

възраст, които не са обхванати в образователната система и предприемане на 
мерки за обхващането им;

б) идентифициране на децата и учениците, отпаднали от училище и 
осъществяване на дейности за реинтеграцията им в образователната система;

в) идентифициране на децата и учениците в риск от отпадане от училище и 
осъществяване на мерки за задържането им в образователната система;

г) изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете, което е 
идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане 
от образователната система и взаимодействие с компетентните институции за 

прилагане на комплексен подход от интервенции;
д) осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и задържане 

на децата и учениците в образователната система;
е) привличане и работа с медиатори;
ж) предприемане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата по 

буква „г“ в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо 
образование;

з) предоставяне на информация на кмета на общината за констатирани 
нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по реда 
на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Идентифицирането на децата и учениците, които не са обхванати и 
мерките за обхващането им се осъществяват по следния механизъм: екипите 
предприемат мерки за обхващане на децата, които не са записани в училище 
и детска градина през текущата учебна година, като посещават домовете им 
и провеждат разговори с родителите им с цел записване на децата в училище 
или детска градина, включително чрез ангажирането на медиатори, предлагат 
на компетентните институции предприемане на допълнителни мерки с оглед 
на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на санкции от 
компетентните органи за неизпълнението от родителите на задълженията им 
по Закона за закрила на детето и ЗПУО;

През месец септември 2017 г., в рамките на своите компетентности, седемте 
екипа за обхват на територията на общината, са обходили 666 лица, които по 
някаква причина не са били в образователни система или са отпаднали от 
образователната система. През месец октомври и ноември 2017 г. продължи 
работата на екипите по обхват на 93 деца и ученици, които миналата година 
са били записани в детски градини и училища, но тази учебна година не са в 
образователната система.

Транспорт	на	учениците
Транспортът на децата подлежащи на задължително обучение и на 

учениците от І-ХІІ клас на територията на община Бяла Слатина от населените 
места, в които няма училище до средищните и приемащите училища се 
осъществява с училищни автобуси. Пътуването на учениците се организира от 
общината по утвърден график с 8 училищни автобуса. За учебната 2017/2018 
година пътуващите деца подлежащи на задължително обучение и ученици от 
І до ХІІ клас са 681 ученика, от тях 487 се извозват с училищни автобуси, 
а по транспортна схема на общината пътуват 194 ученика от селата Попица, 
Търнава и Търнак.



  

Делегирани	бюджети
След утвърждаване през м. февруари 2017 г. на формулата за разпределение 

на средствата по единен разходен стандарт на общинските училища със 
заповед на кмета на община Бяла Слатина е утвърден бюджетът на 11 
общински училища в размер на 5 239 140 хил.лв., от които:

 по единен разходен стандарт за ученик в неспециализирано училище за 2 
184 ученика - 3 714 844,00 лв.;

 по единен разходен стандарт за ученик в професионална гимназия и за 
паралелки за професионална подготовка за 365 ученика – 729 126,00 лв.;

 по единен разходен стандарт за ученици на ресурсно подпомагане от 
специалист, назначен в училището за 27 ученика в размер на 59 130,00 лв.

 преходен остатък от 2016 г.- 285 455,00 лв.
Допълнително средства за:
 добавка за подобряване на материалната и техническа база в училища 63 

725,00 лв.;
 добавка за ученици на ресурсно подпомагане 42 054,00 лв. за 129 ученика;
 средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

ученици от 1 до 7 - ми клас в размер на 461 100,00 лв. за 795 ученика;
 средства за ученици в индивидуална форма на обучение 21 490,00 лв. за 

7 ученика;
 средства за ученици в самостоятелна форма на обучение 41 403,00 лв. за 

111 ученика;
 добавка за подпомагане на храненето на учениците от І – ІV клас по ПМС 

№ 308/ 20.12.2010 г. – 72 288,00 лв. за 1004 ученика;
 средства за стипендии – 52 414,00 лв. за 582 ученика
Допълнително средства за увеличаване на стандартите за делегираните от 

държавата дейности със стойностни показатели през 2017 г. в размер на 289 
561,00 лв.

В резултат на доброто финансово управление на средствата от делегираните 
бюджети, училищата продължават да поддържат и осъвременяват материално 
техническата база. За стартиране на учебна 2017/2018 година частични 
ремонтни дейности са извършени в следните училища:

 НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина: текущ ремонт на покрив на 
стойност – 11 094,00 лв.; текущ ремонт на парен котел – на стойност 2 080,00 
лв.; изработка и поставяне на 9 броя пейки в двора на училището – на стойност 
700,00 лв.

 НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина: подмяна на врати и портали, 
частично боядисване на коридори и цялостно боядисване на класни стаи 
на обща стойност 8 850,00 лв. Дворното пространство е обновено- монтаж 
на пейки, кошчета, класна стая на открито, пързалка, пясъчник и лостове, 
разчертаване на спортното игрище. Средствата на стойност 4 367,65,00 лв са 
от дарителски фонд „Участвам-дарявам-променям-Бяла Слатина“ /дарителски 
фонд 2 398,45 лв. и собствен принос 1969,20 лв./. По проект, финансиран от

СРЕДСТВА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ПО ФОРМУЛА

ОУ “Георги
С.Раковски”

с. Търнак
6%

ОУ 
“Христо

Ботев” 
с. Търнава

9%

ОУ “Св.св. Кирил и 
Методий”
с. Попица

6%

СУ “Христо Ботев” 
с. Галиче

8%

СУ “Христо
Ботев” с.Габаре

8%

СУ “Васил
Левски” гр. Бяла

Слатина
22%

ОУ “Св. Климент
Охридски” 

гр. Бяла Слатина
16%

НУ “Христо
Смирненски” 

гр. Бяла Слатина
7%

НУ “Цани Гинчев” 
гр. Бяла Слатина

8%

НУ “Христо Ботев” 
гр. Бяла Слатина

10%

сдружение „Първи юни“ гр. Бяла Слатина и фондация „Америка за България“, 
на стойност 2 400,00 лв. са подменени врати на класни стаи и е извършено  
частично боядисване на коридорите.

 НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина: блажно боядисване на 
цокъл и латекс в класни стаи и административни помещения; грундиране, 
шпакловане и боядисване в трапезарията, тоалетните и лекарския кабинет; 
подмяна на осветителни тела и счупени стъкла, на обща стойност - 11 126,00 
лв.

 ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина: основен ремонт на 
физкултурен салон на обща стойност – 12 400,00 лв.

 СУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина: текущ ремонт - изработване, 
демонтаж на съществуващи и изработка и монтаж на нови ел. табла на 
стойност 7 123,20 лв.; частична подмяна на вътрешен водопровод на стойност 
2 034,00 лв.; подмяна две циркулационни помпи на стойност – 3 705,60лв.

 ОУ „Христо Ботев” с. Търнава: подмяна на котел на обща стойност – 
16 000,00 лв.
 СУ „Христо Ботев” с. Габаре: освежителен ремонт - боядисване с латекс.
 ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак: текущ ремонт - боядисване на цокли 

и фасада.



  

Участие	на	училищата	в	Национални	програми
Чрез бюджета на община Бяла Слатина през 2017 година училищата 

получиха и допълнителни финансирания:
 За закупуване на безплатни учебници и учебни помагала за децата и 

ученици от І-VІІ клас за учебната 2017/2018 г. в размер на 126 077.00 лв.;
 За проекти по ПМС 129/11.07.2000 г. за подпомагане на физическото 

възпитание и спорт в размер на 9 055.00 лв.;
 По Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, 

модул „Оптимизиране на вътрешната структура“ в размер на 37 914,00лв.
 По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г. по модул „Подобряване 
на условията за експериментална работа по природни науки“ са одобрени 
и са получили финансиране следните училища: СУ „Васил Левски“ гр. 
Бяла Слатина – 1840,00 лв.; ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина 
– 3620,00 лв., ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина – 400,00 лв.; 
СУ „Христо Ботев“ с. Габаре – 900,00 лв.; СУ „Христо Ботев“ с. Галиче 
– 800,00 лв.; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Попица – 620,00лв.; ОУ 
„Христо Ботев“ с. Търнава – 920,00 лв.; ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак 
– 620,00лв.

 По Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна 
среда” 2017 година, модул “Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците” - 7 781,00 лв., СУ „Христо Ботев“ с.Галиче.

 По Национална програма „Без свободен час“, 2017 - за периода от 
01.05.2017 г. до 30.06.2017 г.: НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина; ОУ 
„Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина; ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава 
- 553.00 лв.

 По Национална програма „Без свободен час“, 2017 - за периода от 
01.11.2016 г. до 30.04.2017 г. Модул „Без свободен час в училище“ на 
стойност 3 042,00 лв. за следните училища: НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла 
Слатина; НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина ОУ „Св. Климент 
Охридски“ гр. Бяла Слатина; СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина; СУ 
„Христо Ботев“ с.Галиче и ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава

 По Национална програма „Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 
образование”, по компонент 2 – Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла 
Слатина – 1 800,00 лв.

 По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 
среда”, модул “Модернизиране на системата на професионалното 
образование” – ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина на стойност 
40 950,00 лв.

Участие	на	училищата	по	проекти:
 Проект „Обучение за успех“, в който съгласно сключен Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-
0413-C01/23.01.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, община Бяла Слатина 
е бенефициент, а партньори по проекта са: НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина, 
НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина, ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 
Бяла Слатина, ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета 
Багряна“ гр. Бяла Слатина, ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава, СУ „Христо Ботев“ 
с.Габаре, СУ „Христо Ботев“ с.Галиче, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Попица, 
ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак, СНЦ „Първи юни“ гр.Бяла Слатина. 
Изпълнението на проекта стартира на 23.01.2017 г. и е спродължителност до 
23.09.2018 г.

 През учебната 2016/2017 година по проект на Министерство на 
образованието и науката: BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на 
способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят 
час)” – фаза 1, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за 
интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, чиято основна цел е създаване на 
условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за 
успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и 
надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките 
на задължителната им подготовка в училище се включиха активно всички 
училища с различни клубове според интересите на учениците, разпределени 
както следва:

- НУ “Христо Ботев” гр. Бяла Слатина – 9 групи с включени в тях 110 ученика.
- НУ “Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина– 10 групи с включени в тях 127 ученика.
- НУ ”Христо Смирненски”гр. Бяла Слатина– 8 групи с включени в тях 88 

ученика.
- ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина–16 групи с включени в тях 

207 ученика.
- СУ “Васил Левски” гр. Бяла Слатина- 24 групи с включени в тях 295 ученика.

- ПАГ “Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина- 13 групи с включени в тях 155 
ученика.

- ПГО “Ел. Багряна” гр. Бяла Слатина - 8 групи с включени в тях 92 ученика.
- СУ “Христо Ботев” с. Габаре -9 групи с включени в тях 92 ученика.
- СУ “Христо Ботев” с. Галиче -7 групи с включени в тях 83 ученика.
- ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Попица - 6 групи с включени в тях 72 

ученика.
- ОУ “Христо Ботев” с. Търнава – 12 групи с включени в тях 150 ученика.
- ОУ “Г.С.Раковски”с. Търнак – 8 групи с включени в тях 80 ученика.
През учебната 2017/2018 година продължава действието на проект „Твоят 

час” – фаза 2.



  

 За периода 29.09.2016 г. – 29.07.2017 г. СУ„Христо Ботев“ село Галиче в партньорство с ПГО 
„Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина са реализирали проект „Заедно можем всичко“ към Център за 
образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства /ЦОИДУЕМ/. През периода 
в СУ„Христо Ботев“ село Галиче успешно работят 5 групи по утвърдени Програма и План за 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В училището са сформирани Ученически 
парламент, в който по-голяма част от учениците са от малцинствен произход и Родителски клуб с 
родители от ромската общност. Дейностите по проекта „Заедно можем всичко“ изцяло са насочени 
към подкрепа на ученици от етнически малцинства за повишаване на образователните резултати по 
предмети от общообразователната подготовка, продължаване на образованието в гимназиален етап, 
придобиване на средно и висше образование.

За постигане на една от целите по проекта - утвърждаване на интеркултурното образование като 
неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система са закупени 
интерактивни дъски и мултимедии.

 СУ „Христо Ботев“ с. Габаре, в края на 2016 година е реализирало проект по ПУДООС кампания 
„За чиста околна среда – 2016 г.„Обичам природата - и аз участвам“. В двора на училището е изграден 
Еко-кът с образователна и възпитателна цел. Целта е да осигурява личната връзка на децата с 
природата и тяхната нагласа за здравословен начин на живот и хранене, да ги възпитава в отговорност 
и изследователски дух. Този кът дава възможност за въвеждане на алтернативни подходи на учене 
чрез преживяване. За целта е създадена смесена биоградина с кът за учене на открито.Учениците 
са засадили дръвчета, храсти и цветя. Целта е всички ученици да участват в процеса на повишаване 
на екологичната култура и стремеж към опазване на околната среда. Обособеният кът за учене на 
открито ще даде възможност на учителите да обединят много и различни теми и да ги представят на 
учениците по интересен, лесен за реализация атрактивен начин.

 През изминалата учебна година Основно училище „Георги Стойков Раковски” с.Търнак работи 
по проект с наименование: Академия „Толерантност” към ЦОИДУЕМ - насочен към стимулиране 
процесите на успешна интеграция на учениците от ОУ ”Георги С. Раковски“ чрез изграждане на 
модел за извънкласни дейности за взаимно опознаване на културното многообразие; създаване 
атмосфера на взаимно уважение, толерантност и духовно развитие на учениците, обучаващи се в 
етническо смесено учебно заведение; привличане на родителите като партньори в образователния 
процес и активни участници в него. В рамките на проекта са изградени седем клуба по интереси с 
осем групи: клуб „Театрално студио „Светът е моята сцена”, клуб „Училищни медии” - 2 групи; клуб 
„Арт Студио”, клуб „Фолклор на етносите” – 2 групи, клуб ”Родолюбие”; клуб „Спорт, туризъм и 
здраве” и клуб „Да празнуваме заедно”. Преки участници в клубовете са: 108 ученици, 9 учители и 
22 родители. Чрез ангажиране на учениците от училището в извънкласни форми на обучение се даде 
възможност за изява и са създадоха условия за равен достъп до качествено образование.

 По проект на Министерство на образованието и науката - „Ограмотяване на възрастни – Фаза 
1“- „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, който включва ограмотяване и формиране на ключови компетентности на възрастни роми, 
чрез които да бъде улеснен по-нататъшният им достъп до общообразователна и професионална 
подготовка или до по-конкурентното им участие на пазара на труда са работили в рамките на 6 
месеца две училища:

ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак с включени 11 неграмотни и слабо грамотни роми, без завършен 
начален етап на образование. След реализация на проекта, 10 от тях са получили документ за начална 
училищна грамотност;

НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина с включени 12 неграмотни, които са получили начална 
училищна грамотност.

Еко кът 
СУ „Христо 
Ботев“ 
с. Габаре

Откриване 
на Еко кът 
в с. Габаре

Иницитиви в 
СУ „Христо 
Ботев“ 
с. Габаре

Работа 
по проект 
Академия 
„Толерантност” 
към ЦОИДУЕМ 
в с. Търнак



  

 ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава през предходната учебна година работи 
по проект „Училището като център в общността“ към Национална мрежа за 
децата с основна цел: повишаване на капацитета на училищния екип чрез 
обучения и обмен на добри практики за превръщане на училището в център
на местната общност и привличане на институции, родители и общественост 
в полза на училището.

 В периода от 01.09.2016 г. до 31.05.2017 г. в ОУ „Георги С. Раковски”
с. Търнак, СУ „Христо Ботев“ с. Галиче, ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава и 
НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина са реализирани дейности по 
изпълнение на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център за

E.2. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ Велико Търново за 
привличане на учениците от ромски произход за редовно посещение на 
учебни занятия, обучение на родители как да бъдат в подкрепа на своите деца, 
обучение на членове на ученически парламенти за израстване като лидери.

Здравно	обслужване
Община Бяла Слатина осигурява медицинското обслужване в учебните 

заведения. Във всички училища и детски градини на територията на общината 
е осигурено здравното обслужване на децата и учениците 

„Ден на розовата фланелка”

„Ден на отворени врати в РУП – Бяла 
Слатина”

„Здравей лято 2017”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) 
при община Бяла Слатина е създадена на основание чл. 6 от Закона за противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни (ЗБППМН) със заповед на кмета на общината. През отчетния период комисията работи в 12 - 
членен състав, с председател – заместник кмет в общината, зам. председател - директор дирекция „Хуманитарни 
дейности и интеграция” и членове от общинска администрация, инспектор детска педагогическа стая, педагози, 
психолози, юрист, представител на дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане”, учители, 
директори на училища. Проведени са две пленарни заседания. Приет е отчет за дейността на Комисията през 
2016 г. и План-програма за дейността и́ през 2017 г.

Продължава работата на консултативния кабинет, който е помощен орган към МКБППМН и част от структурата 
на комисията. През консултативния кабинет са преминали 65 деца, както и техните родителите.

През периода са разгледани 34 възпитателни дела и са наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.
МКБППМН продължава работата си по изпълнение на своята основна цел – превенция на детската престъпност 

и асоциално поведение. Работещите в комисията професионалисти насочиха своята дейност към справяне с 
първопричините за появата на детската престъпност, кризата на ценностната система, нравствените дефицити, 
неефективния родителски контрол, социално-икономическите проблеми и дистанцията общество – училище – 
семейство. Комисията поддържа непрекъсната връзка с ръководствата на училищата и съгласува своята дейност 
с тази на училищните комисии. Посетени са всички училища на територията на общината, като са проведени 
разговори и беседи, изнесени са лекции и са представени презентации по превенция на агресията, трафика на 
хора, СПИН и наркомании. Част от организираните мероприятия са: Ден на отворените врати в полицията, Ден 
на розовата фланелка, посветен на борбата с тормоза в училище, Здравей лято и др.

Организирани са съвместни мероприятия между училищните комисии за деца в риск (УКДР) и МКБППМН, 
насочени към превенцията на деца и семейства в риск.

МКБППМН оказва съдействие на училищните ръководства за обхващане на подлежащите на задължително 
образование деца и тяхното задържане в училище, чрез активна и своевременна намеса на обществените 
възпитатели към Консултативния кабинет, чиято основна задача е оказване на своевременна, адекватна и 
професионална помощ на деца с рисково поведение и на родители, които срещат затруднения при отглеждането 
и възпитанието на децата си. Секретарят на МКБППМН участва в пилотен проект на МОН по изграждане на 
„Система за ранно предупреждение за риск от отпадане в Северозападния район“. Представители на МКБППМН 
участват в екипите за обхват във връзка с инициативата „Механизъм за съвместна работа работа на институциите 
по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст“.

Превантивната дейност на МКБППМН е свързана и с организиране на различни културни и спортни 
мероприятия, целящи да ангажират свободното време на децата особено през лятната ваканция. Децата, обект 
на дейността на МКБППМН, бяха включени активно във всички мероприятия, организирани от община Бяла 
Слатина и училищата.



През 2016 г. община Бяла Слатина активно подпомогна читалищните настоятелства 
на територията на общината да предприемат стъпки за кандидатстване с проекти 
за осъвременяване и модернизиране на читалищния сграден фонд. Подкрепата се 
осъществяваше в целия процес на подготовка на проектните предложения, от фазата 
на проектирането до момента на окомплектовка и подаване на апликационните 
формуляри пред ДФ „Земеделие” - Областна разплащателна агенция гр. Враца. 
В началото на месец октомври 2016 г. бяха подадени 8 проектни предложения 
по подмярка 7.2 по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за 
реновиране на сградния фонд и модернизиране на оборудването в местните 
читалища.

Проектните дейности, предвидени за реализация, са допустимите, определени 
и попадащи в кръга за финансово подпомагане, съгласно регламента на Наредба 
№ 12/25.07.2016 г. Основен приоритет в проектите са строителни и ремонтни 
дейности за реконструкция на сградния читалищен фонд и доставка на оборудване. 
От подадените за кандидатстване проекти, след продължителен и изключително 
засилен конкурентен подбор и оценка по процедурата, две от проектните 
предложения на читалищата на територията на община Бяла Слатина – Народно 
читалище „Развитие-1892” - гр. Бяла Слатина и Народно читалище „Напредък-1898” 
- с. Търнава, бяха одобрени за финансиране.

На 03.10.2017 г. беше подписан Договор за финансиране № 06/07/2/0/00902, 
сключен между ДФ „Земеделие” и Народно читалище „Развитие-1892” - гр. Бяла 
Слатина, като одобрената субсидия за подпомагане е в размер на 385 978,81 лв.

На 02.11.2017 г. беше подписан Договор за финансиране № 06/07/2/0/00905, 
сключен между ДФ „Земеделие” и Народно читалище „Напредък-1898” - с. Търнава, 
като одобрената субсидия за подпомагане е в размер на 383 724,65 лв.

През следващата година, след провеждане на съответните обществени поръчки, 
се очаква да стартират същинските дейности по строителството, свързани с 
подобряване на културната инфраструктура на местно ниво в двете читалища, 
включващо реновиране на читалищния фонд в общината и доставка на съвременно 
оборудване за осъществяване на читалищната дейност, като общата стойност на 
строителните интервенции и инвестиции, ще възлезе на 770 хил. лв.

През 2017 година за поредна година община Бяла Слатина и лично народният 
представител г-н Красен Кръстев оказаха дейно съдействие и подкрепиха част 
от местните църковни настоятелства, да предприемат необходимите действия, за 
кандидатстване с искания за финансиране пред Дирекция по вероизповеданията към 
Министерски съвет.

Исканията за финансова подкрепа бяха насочени към мероприятия за съхранение, 
осъвременяване и модернизиране на църковния сграден фонд. Основната цел 
на финансирането беше да се извършат необходимите и неотложни строително-
ремонтни дейности с оглед подобряване на облика на православните храмове на

Ж. КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. СПОРТ

Ж.1. КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
територията на общината за привличане и приобщаване на вярващите 
християни в малките населени места. Храмовете в тези села на територията 
на  общината са съкровени за жителите им. Ето защо е изключително важна 
задачата да бъдат възродени и да им се даде нов и по-пълноценен живот. Това 
ще въздигне християнският дух и традиции, които никога не са напускали 
местните жители.

През отчетния период бяха внесени общо 5 искания за финансиране на 
неотложни строителни дейности по храмовете, а именно:

1. За ремонт на православен храм „Св. Архангел Михаил”, с. Търнак 
одобрената субсидия за строителство е в размер на 8 000,00 лв.;

2. За ремонт на православен храм „Света Троица”, с. Бъркачево одобрената 
субсидия за строителство е в размер на 8 000,00 лв.

3. За ремонт на прицърковни сгради към православен храм „Св. Параскева”, 
гр. Бяла Слатина одобрената субсидия за строителство възлиза на 6 000,00 лв.;

4. За ремонт на православен храм „Успение Богородично“, с. Габаре 
одобрената субсидия за строителство възлиза на 8 000,00 лв.;

5. За ремонт на православен храм „Св. Безсребреници Козма и Дамян“, с. 
Враняк одобрената субсидия за строителство възлиза на 7 000,00 лв.

Допълнително с Решение на Общински съвет - Бяла Слатина № 
468/31.08.2017 г. е гласувана дофинансираща субсидия за довършване на 
започнатите строителни дейности, чийто общ размер е 8 650,00 лв.

През 2017 г. община Бяла Слатина подпомогна тържественото честване на 
Великден и 130-годишнината на храм „Св. Параскева”- гр. Бяла Слатина, коята 
беше почетена на храмовия празник – 14 октомври /Петковден/. Църквата има 
130 - годишна история и е един от културните символи на Бяла Слатина.

Поради липсата на постоянна музейна сбирка и нуждата от популяризиране 
на християнските и културни ценности от историята на нашия град, възниква 
идеята за създаване на постоянна експозиция в свободната балконска част на 
храм „Св. Параскева” гр. Бяла Слатина. Храмът разполага със стари икони, 
стари богослужебни книги, църковна утвар и други експонати, показващи 
историята на храма и нашия град. Проектът „Безценното наследство” - 
изграждане на църковна музейна сбирка на Неформална гражданска група 
„Светлик” се финансира по Програма за малки проекти, администрирана от 
сдружение „Първи юни“ и изпълнявана с финансовата подкрепа на Фондация 
„Америка за България“. Община Бяла Слатина подпомогна проекта като 
дофинансира ремонтните дейности по учредяването на експозицията с 
1 200,00 лв. и изработката, доставката и монтажа на две от четирите витрини 
на стойност 400,00 лв.

Общата стойност на инвестициите в църковния фонд за отчетния период 
към момента е разчетена общо на 47 650,00 лв.



Църковен храм „Света Параскева“ гр. Бяла Слатина Църквен храм „Света Троица“ 
с. Бъркачево след ремонта

Църквен храм „Успение на Пресвета 
Богородица“ с. Габаре

Православен храм „Св. Безсребреници 
Козма и Дамян“, с. Враняк преди 
ремонта

Православен храм „Св. Архангел Михаил”, с. 
Търнак преди ремонта Прицърковни сгради към православен храм „Св. 

Параскева”, гр. Бяла Слатина след ремонта



През изтеклия отчетен период 
община Бяла Слатина организира 
поредица от културни и развлекателни 
програми и мероприятия, с които 
се обогати културният живот на 
общината.

И тази година беше спазена 
традицията и началото на Коледните 
празници бе поставено от Дядо Коледа 
и Снежанка. Формация за огнени 
изкуства ,,Феникс“, гр. Козлодуй  
нажежи публиката с огнена шоу 
програма и направи първата вечер още      
по-впечатляваща.

Коледните вечери бяха 
обогатени с празнична програма 
на белослатинските училища и 
художествените състави от общината.

Формация за огнени изкуства  „Феникс“ гр. Козлодуй

Част от шоуто на формация „Феникс“

Начало на коледните празници - пристигане на Дядо 
Коледа и Снежанка



Свети Валентин и Трифон Зарезан 
и тази година бяха отбелязани 
традиционно от жителите на община 
Бяла Слатина. Вкусни „Валентинки“, 
вино и ритуал за берекет бяха само 
малка част от празничната атмосфера.

Местните жители премериха сили в 
конкурс за най-хубаво вино.

Танцов състав при НЧ 
,,Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина 
с хореограф Детелина Крачуновска 
внесоха допълнителна пъстрота на 
празника.

Поздравление от кмета на общината към 
присъстващите на празника

Конкурс за най-хубаво вино

Танцов състав при НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина

Отбелязване на Св. Валентин и Трифон Зарезан



С детска шоу програма бе отбелязан 
1 март – Баба Марта. 

Пролетта доведе Пижо и Пенда 
и заедно с децата от общинските 
детски градина превърнаха празника в 
истинска забава.

Кметът на общината - инж. Иво 
Цветков и неговата помощница 
Баба Марта закичиха гражданите с 
традиционната за празника мартеница.

инж. Иво Цветков и неговата помощница Баба Марта 
закичиха гражданите с традиционната за празника 
мартеница

С детска шоу програма бе отбелязан 1 март – Баба Марта

Раздаване на мартенички

Пижо и Пенда



С тържествена церемония по 
издигане на националния флаг, концерт 
и ритуал за поднасяне на венци и цветя 
в знак на почит пред загиналите във 
войните герои, община Бяла Слатина 
отбеляза Националния празник на 
България – 3 март.Тържествено 

отбелязване на 
Трети март

Ритуал за 
поднасяне на 

венци и цветя



Община Бяла Слатина отпразнува 
Великден с най-малките жители.

Великденският Заек повика феите 
на цветовете да помагат на децата в 
празничните работилнички.  

    
Специалната гостенка - Принцеса 

Попи от популярното детско 
филмче ,,Тролчета“ зареди всички 
присъстващи с много настроение и 
усмивки. 

Великденска изложба

Празнична работилница

Празнуване на Великден в община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина отпразнува Великден



Майски	културни	празници

Общинската асамблея на детското 
и ученическо творчество по традиция 
се проведе в рамките на  майската 
празнична програма. Децата от 
детските градини и училища на 
общината, зарадваха и очароваха 
присъстващите  с многообразните си 
таланти. 

Атрактивни участници в  Асамблеята

Част от 
участниците

Танц на деца от детските градини

Участие в асамблеята взеха деца и ученици от всички 
учебни заведения в общината

Общинска асамблея на детското и ученическо 
творчество - 2017



По предложение на кмета на 
общината с решение на Общинския 
съвет, бе възроден символът на Бяла 
Слатина – „Китката“. представляващ 
естествената китка от дървета, 
находяща се в местността „Лесопарка“ 
(8 дървета, скупчени и имитиращи 
китка).

На 12.05.2017 г . заедно с балет 
,,Грация“ се потопихме в магията 
на танца. Чрез годишия им концерт 
усетихме силата на красотата, 
елегантността и грацията на танцовото 
изкуство.

      
През 2017 г. Групата за характерни 

танци,   с хореограф Борислава 
Иванова  и Вокална група „Бони-
бон“, с ръководител Ива Йотова, 
взеха участие във Фестивала на 
руската поезия, песен и танц в гр. 
Враца, като завоюваха призови места 
и се класираха за следващ кръг в гр. 
Монтана.

Представянето им в гр. Монтана бе  
блестящо и ги класира за участие във 
финалния кръг, гр. Казанлък.

Групата по характерни танци се 
представи достойно в  XIV национален 
събор на приятелите на Русия в 
България, проведен на яз. „Копринка“.

Грамота от участие във 
Фестивал на руската поезия, 
песен и танц - гр. Враца

Балет „Грация“ в магията на 
танца

Откриване на възродения символ на 
града в местността „Лесопарка“

Възроденият символ на града, естествената китка от дървета, 
находяща се в местността „Лесопарка“

Групата по характерни танци



Община Бяла Слатина организира 
тържествено шествие и концерт по 
случай Деня на българската просвета и 
култура и на славянска писменост.

 

. 

На празничен коктейл инж. Иво 
Цветков награди с плакети учители-
юбиляри.

Празнична програма по случай празника

Поздравление към 
учителите от инж. 
Иво Цветков - кмет 
на община Бяла 
Слатина

Тържествено шествие  по случай Деня 
на българската просвета и култура и 
на славянска писменост

Участници в тържественото шествие

Част от 
шествието, 

посветено на 
празника



Денят на детето и тази година беше 
отбелязан с много изненади, игри, 
творчески работилници и любими 
герои. 

Героите от „Замръзналото кралство“ 
се забавляваха с присъстващите 
малчугани и творяха вкусотии, 
изработваха дизайнерски тениски, 
превръщаха пясъка в картини, 
балоните  в животинки, танцуваха и 
играеха. 

Тази година традиционното 
посрещане на лятото от най-малките 
жители на община Бяла Слатина бе 
отбелязано с горещо  POOL парти.

Посрещане на 
лятото

Наградените 
участници 
от кмета на 
общината

Отбелязване на Деня на детето

Денят на детето и тази година беше отбелязан  с много 
изненади

Игри и творчески работилници за Деня на детето

Ежегодното 
посрещане на 
лятото тази 

година



Панаирни	дни	
Бяла	Слатина	2017

От 14 до 17 септември се проведе 
традиционният есенен панаир. 

    
 Изложба на общинските детски 

градини „Есенна палитра” украси 
площада в първите панаирни дни.

  
 Официалното откриване 

на панаирните дни поставиха 
самодейците при НЧ „Развитие - 1892” 
гр. Бяла Слатина. 

 Градусът на настроението по 
време на панаирните дни вдигнаха 
Райна, Деси Добрева, Шкумбата, Таня 
Савич и рок група „Конкурент”. 

 „Празник на песента“ събра 
любителите на българския фолклор и 
старата градска песен.

 По повод  Деня на Бяла Слатина 
бе раздаден  традиционния празничен 
курбан.

     
Народни представители от 

Врачански многомандатен изборен 
район и успели жители на града взеха 
участие в  „Открито студио“.

Звездно участие в Панаирни дни 2017
„Празник на песента“ събра любителите на българския фолклор 
и старата градска песен

Открито студио Ден на Бяла Слатина



И тази година панаирните дни бяха 
съпроводени с голямо разнообразие от 
шоу програми за най - малките. 

      
 Началото се постави със 

състезанието ,,Бързи, смели, сръчни“, 
в което взеха участие  ученици от 1 до 
4 клас. 

      
 За втора поредна години най- 

малките жители на града  премериха 
своите таланти в шоу програмата с 
конкурсен характер ,,Бяла Слатина в 
търсене на талант“. 

 За първа година се организира 
конкурс ,,Мама и аз“. Участници бяха 
деца до 3 години и техните родители.

 В традиционното детско утро 
гостуваха Смърфовете.

Смърфовете 
- гости на 

традиционното 
детско утро

Конкурс „Мама и аз“

Част от 
шоуто

Шоу програма „Бяла Слатина в търсене на 
талант“

Състезание „Бързи, смели, сръчни“



Изминалата спортна година ни 
предложи редица емоции и поводи 
за радост.  През отчетния период под 
патронажа на кмета на община Бяла 
Слатина се проведоха ученически игри 
по футбол и  волейбол в три възрастови 
групи. Победителите от общинския 
етап, взеха участие в областния кръг 
на игрите.

     
В рамките на Панаирни дни 

„Бяла Слатина 2017” се проведе 
традиционният общински турнир по 
футбол на малки врати, в който взеха 
участие 10 отбора.      

Шампион стана отбор „WinBET”. 
Наградата за феърплей, завоюва отбор 
„Чавдар“ гр.  Бяла Слатина.  

Голмайстор на турнира стана 
Валентин Стефанов Ценов от отбор 
„WinBET”. Ангел Филипов Иванов 
от отбор „WinBET” завоюва приза за 
„Най-добър вратар”.      

Наградата „Най-перспективен  
състезател” взе Валентин Танер Алиш.

Под патронажа на кмета 
на община Бяла Слатина се 
проведоха ученически игри по 
футбол и  волейбол

Шампионите от „Win-
BET” от традиционният 

общински турнир по 
футбол на малки врати

Ж.2. СПОРТ



На 11.03.2017 г. в гр. Бяла Слатина 
се изигра втори кръг на Джудо лига 
България 2017, възраст момчета. 
Отборът на „Чавдар 2015“ гр. Бяла 
Слатина прие като домакин гостите от 
„Илинден“ гр. София, „Арена спорт“ 
гр. Пловдив и „Локомотив“ гр. Русе. 

В Деня на българския спорт - 17 
май, областният управител - Малина 
Николова, награди на официална 
церемония най-изявените спортисти 
на Област Враца. Сред тях бе Мартин 
Тодоров от Спортен клуб „Чавдар-2015“ 
- Бяла Слатина, завоювал множество 
медали в национални и международни 
състезания. Отличие получи и неговият 
треньор Маргарита Пфайфер. 

Отборът по джудо 
„Чавдар 2015“ 
гр. Бяла Слатина

Награждаване от 
областния управител на 

Мартин Тодоров - СК 
„Чавдар 2015“



„Спортен клуб  по силов трибой, 
културизъм, фитнес и вдигане на 
тежести „Чавдар“ - гр. Бяла Слатина 
е един от най-активните спортни 
клубове, регистрирани и действащи 
на територията на общината, като 
спортните постижения на неговите 
състезатели са на световно, 
континентално, републиканско и 
регионално ниво, което е доказателство 
за постоянството, мотивацията и 
високото спортно майсторство на 
състезатели и треньори.

Постиженията на клуба са гордост 
за община Бяла Слатина, а неговите 
спортисти са един от най-добрите 
посланици на марката Бяла Слатина по 
света и у нас.

     
Клубът получава различни форми 

на подкрепа от община Бяла Слатина 
- материално, административно и 
финансово подпомагане за развитие на 
спортно - състезателната си дейност 
и участието в различни турнири и 
първенства, вкл. международни. 

.

Трофеи от 
състезания

Трибойци

Състезание в РумънияСъстезание в Португалия



        Постижения на клуба
        през 2016/2017 година

Културизъм

Петьо Шишков
– 2016 г. второ място в 

републикански шампионат  в категория 
до 100 кг мъже;

Силов трибой

Боян Иванов
– 2016 г. първо място на световно 

първенство в Сърбия, категория до 60 
кг мъже;

– 2017 г. първо място на световно 
първенство в категория до 67,5 кг 
мъже.

Цветомир Пеловски
– 2017 г. трето място на световно 

първенство в Чехия, категория до 82,5 
кг младежи;

– 2017 г. първо място на световно 
първенство в Чехия, дисциплина 
„Мъртва тяга“ категория до 82,5 кг 
младежи;

– 2017 г.  второ място в абсолютното 
класиране на световното първенство в 
Чехия,  младежи.

Александър Пеловски
– 2017 г. второ място на световно 

първенство в Чехия, категория до 100 
кг мъже.

Медалисти от състезанието в Румъния

Участие в 
състезание в 

Румъния

Церемония по награждаване

Награди на Цветомир Пеловски



Въпреки краткото си летоброене 
и крехка възраст за двете години от 
съществуването си, в резултат на 
целенасочената работа, спортният 
клуб по джудо “Чавдар-2015” - гр. Бяла 
Слатина, се нареди на челните позиции 
в страната и зае достойно място на 
картата на развитие на този спорт в 
републикански мащаб. Доказателство 
за това са многобройните купи, 
награди и медали, спечелени на 
различни състезания и турнири в 
България в различните възрастови 
групи, включително и с международно 
участие. Треньори и състезатели 
са се заели с отговорната мисия да 
утвърждават облика на местния клуб 
по джудо, да го правят все по-значим 
и съществен фактор на национално 
ниво в развитието на тази спорт, да 
преследват все по-високи спортно-
технически резултати. 

Участници в Държавното отборно първенство

Наградени 
джудисти

Спортният клуб по джудо „Чавдар-2015“ - гр. 
Бяла Слатина

Призово място спечелено в Държавното отборно първенство по 
джудо



Подкрепата от община Бяла 
Слатина за клуба, която е от различен 
характер-финансов, логистичен, 
материален, административен и т. н., 
оказва своята съществена и неоценима 
роля в тези постижения и в това 
израстване. Успешното партньорство 
между местна власт и спортния клуб е 
печелившата формула и допълнителен 
катализатор и гарант за настоящите и 
бъдещи спортните успехи на клуба. 

Дата Град Турнир Медали Медалисти
27.02.2017 София Държавен личен 

шампионат
1 бронзов Мартин Тодоров

29.04 и 
30.04.2017

Пловдив Международният 
турнир по джудо 
“Гладиатор”

3 сребърни Йоанна Натовска, Димитър Андреев – 2 бр.

5 бронзови Камелия Красимирова, Ценослав Натовски, Иван 
Николов, Мартин Тодоров и Емануил Кирилов

14.05.2017 Ниш Международният 
турнир по джудо

1 сребърен Иван Николов

1 бронзов Емануил Кирилов

27.05.2017 Сливен Държавно отборно 
първенство по джудо

Купа за 
спечелено 
трето място 
в страната

Отбор: Александър Банчовски, Симеон Пенев, 
Борислав Борисов, Иван Николов, Микеле Ивков, 
Цветан Цветанов, Мартин Тодоров, Емануил 
Кирилов и Денис Рушидов

10.06.2017 Монтана Международен 
традиционен турнир 
по джудо

2 сребърни Инес Бучкова, Борислав Ликовски

1 бронзов Димитър Андреев

24.06 и 
25.06.2017

Панагюрище Международен 
традиционен турнир 
по джудо

1 златен Изабела-Маргарита Пфайфер

2 сребърни Мартин Тодоров и Инес Бучкова 

2 бронзови Емануил Кирилов и Денис Рушидов

17.09.2017 Нишка 
баня

Международен 
традиционен турнир 
по джудо

1 златен Денис Рушидов

1 бронзов Емануил Кирилов

30.09 и 
01.10.2017

Русе Международен 
турнир по джудо 
„Дунавска купа“

3 златни Денис Рушидов, 2 бр. за Теодор Янчев
3 сребърни Александър Иванов, Божидар Симеонов и Симеон Пенев

1 бронзов Мартин Тодоров

28.10.2017 Перник Втори международен 
турнир по джудо за 
купата на кмета на 
Перник

2 сребърни Димитър Неновски, Божидар Петров

6 бронзови Александър Иванов, Цветан Цветанов, Микеле Ивков, 
Иван Николов, Теодор Янчев и Николай Георгиев

Участия	и	постигнати	успехи	през	2017	г.	на	спортен	клуб	по	джудо	“Чавдар-2015”	-	гр.	Бяла	Слатина



През отчетния период продължи 
успешното представяне на 
състезателите от волейболен клуб 
„Чавдар-1932”- гр. Бяла Слатина. 
Под ръководството на утвърдения 
волейболен специалист и треньор 
Севина Кадриева и с подкрепата 
на община Бяла Слатина младите 
таланти на местния волейболен клуб 
реализираха множество успешни 
представяния на редица състезания, 
турнири и първенства.

При детския волейбол 
„Чавдар-1932” - гр. Бяла Слатина 
завоюва първо място на регионалното 
първенство и спечели златни медали 
в конкуренция с други пет отбора. 
При мини волейбола момчетата се 
представиха изключително достойно 
като на регионалния турнир тимът се 
класира на шесто място в конкуренция 
с девет отбора. 

Във възрастовата формация при 
кадетите нашите момчета заеха шесто 
място на регионалното първенство и 
шесто място в скаут лигата в оспорвана 
надпревара с 12 отбора. 

ВК „Чавдар-1932” - момчета

Волейболен клуб „Чавдар-1932” - гр. Бяла Слатина

Състезателки на волейболен клуб 
„Чавдар-1932” - гр. Бяла Слатина

Волейболен клуб „Чавдар-1932” - гр. Бяла Слатина на състезание в 
гр. Обзор



Кадетките - девойки младша 
възраст се поздравиха с второ място 
на регионалния шампионат и трето 
място на квалификациите за зонално 
първенство.      

На международният турнир в Обзор 
тимът зае трето място в конкуренция с 
6 отбора и заслужено спечели купа и 
медали от състезанието. 

Тези успехи са доказателство, че при 
постоянство в учебно-методическата 
и спортната подготовка, с подкрепата 
на общината, Бяла Слатина може да 
се утвърди като един от водещите 
волейболни центрове в страната. 

Отличен атестат за постиженията на 
клуба е фактът, че негови възпитаници 
са продължили волейболната си 
кариера в утвърдени и елитни спортни 
училища в България. Една девойка 
и един младеж се състезават вече за 
ЦСКА - София, 1 девойка е в редиците 
на „Левски” - София, 1 девойка е 
представител на спортния клуб в гр. 
Казанлък, 2 девойки вече са кадри на 
ВК „Олимпиец” - гр. Плевен, 1 девойка 
се състезава за волейболния отбор на 
гр. Смолян. От местните волейболисти 
има и състезател в националния отбор 
на България за девойки.

 

Волейболен клуб „Чавдар-1932” - гр. Бяла Слатина на състезание

Волейболен клуб „Чавдар-1932” -  част от състезателките

Част от състезателките от волейболен клуб „Чавдар-1932” - 
гр. Бяла Слатина

Състезателки от волейболен клуб „Чавдар-1932” - гр. Бяла 
Слатина



През настоящия отчетен период 
община Бяла Слатина продължи да 
подпомага дейността на футболните 
клубове - ФК „Ботев“ с. Бърдарски 
геран, ФК „Ботев“ с. Попица и ФК 
„Любимец“ с. Търнава. 

ФК „Ботев“, с. Бърдарски геран 
стана първенец в “Б” Областна 
футболна група (ОФГ)  и от сезон 
2017/2018 г. играе в “А” ОФГ.

Към настоящия момент ФК „Ботев“ 
с. Попица е безспорен лидер в „Б“ 
ОФГ. 

Община Бяла Слатина продължава 
да изпълнява своя ангажимент като 
финансира спортно-техническата 
подготовка на детско-юношеската 
школа „Чавдар“ гр. Бяла Слатина 
(ДЮШ). 

 

ФК „Ботев“ с.Бърдарски геран в началото на оспорвана среща

ФК “Ботев” с. Попица след поредната победаФК “Ботев” с. Попица



В детско-юношеската школа 
„Чавдар“ гр. Бяла Слатина тренират 
четири формации: деца, родени 
след януари 2007 г. (футбол 7), 
подготвителна група, деца и юноши 
младша възраст. 

Четирите футболни формации 
участват в Зоналното първенство, 
администрирано от  на Областен съвет 
гр. Враца.       

През изминалия сезон деца, родени 
преди януари 2007 г. са първи в 
класирането.  

Към настоящия момент децата и 
юношите младша възрастова група 
заемат  вторите места в класирането. 

ДЮШ „Чавдар“ гр. Бяла Слатина

ДЮШ „Чавдар“ получава топки от кмета на община Бяла 
Слатина

Тренировка на ДЮШ „Чавдар“ гр. Бяла Слатина



Кметство Буковец

Кметство Алтимир

Кметство Бърдарски геран

Кметство Бъркачево

Кметство Враняк

Кметство Галиче

Кметство Габаре

З. КМЕТСТВА

 ОТЧЕТ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА МАНДАТ 2015-2019



Кметство Комарево

Кметство Драшан

Кметство Попица

Кметство Соколаре

Кметство Тлачене

Кметство Търнак

Кметство Търнава



КМЕТСТВО АЛТИМИР 
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ



През отчетния период приоритети за 
кметство Алтимир  бяха: реализиране 
на добра социална политика  и 
качественото административно 
обслужване на населението.      

             
По проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения 
и заетост за младите хора”, финансиран 
от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ към кметството е 
назначено 1 лице за 6 месеца. 

 От услугите по проект “Осигуряване 
на топъл обяд 2016” с бенефициент 
община Бяла Слатина се възползват  98 
лица. 

Културните мероприятия и 
спазването на  традициите  са 
неразделна част от живота на 
селото. Отбелязват се официалните, 
традиционните и християнските 
празници с литературно-музикални 
програми. Те се осъществяват 
благодарение на усилията 
на   читалищното настоятелство, 
пенсионерския клуб, църковното  
настоятелство, филиала  на  ДГ “В. Н. 
Ташевска”, както и с подкрепата  на 
земеделските производители и бизнеса 
в с. Алтимир. 

През годината беше почистен 
Ботевия път, който преминава през 
територията на с. Алтимир и на 
29.05.2017 г.  бяха посрещнати  с 
литературно-музикална програма 
родолюбците, поели по него.

Баба Марта посети децата от ДГ „В. Ташевска”Коледа

Великденски празници организирани от 
настоятелството при НЧ „Просвета – 1926”

Посрещане на Ботевите поклонници в с. Алтимир с 
културно-музикална програма



Тържествено се отбеляза празника 
на църковния храм “Света Параскева”  
в селото с празнична света литургия и 
водосвет. Раздаде се курбан за здраве  
и благополучие, в присъствието 
на  Негово Високопреосвещенство 
Врачански митрополит Григорий. 

 
 Продължава модернизирането 

и реконструкцията на уличното 
осветление.      

Поставени са 23 бр. нови 
осветителни тела,  направен е ремонт 
на 42  неработещи осветителни тела 
и е поставен 240 метра липсващ 
проводник за улично осветление.

Община Бяла Слатина предостави 
за нуждите на кметство Алтимир, 
трошен камък, филц и фрезован 
асфалт, с които продължават да се 
подравняват части от уличната мрежа 
в селото.  

Ремонтира се настилката на улица 
“Христо Ботев”, като се възстанови  
асфалтовото  покритие.     

Участие на певческа група „Весели сърца” при 
ПК „Радост” в празничната програма по случай 
Националния празник на България – 3 март

Негово Високопреосвещенство 
Врачански митрополит Григорий 
на Празнична Св. Литургия в  
Храм “Света Параскева”

Спортни и 
занимателни 
игри, 
организирани 
по случай  
Международния  
ден на детето - 
1-ви юни

Участие на 
танцов състав 
„Алтемирка” във 
фолклорен събор, 
гр. Вършец

Участие във 
„Фестивала на 
рибата и рибаря”, 
с. Остров



КМЕТСТВО БУКОВЕЦ 
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ПЕТЯ АНГЕЛОВА



На 23.03.2017 г. бeше сключен 
договор  по проект „Малки граждански 
проекти за по- уютна среда“  на 
стойност  998,40 лева. Със средствата 
по проекта и доброволен труд беше 
изграден кът за отдих.

 На 02.09.2017 г. в село Буковец се 
проведе втори регионален фестивал 
“Тъпан бие, хоро се вие, Буковец се 
весели българското да съхрани”. Във 
фестивала се включиха 280 участника.

Хоро се виеФолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Буковец се 
весели българското да съхрани“

Маса за отдих, част от изградения кът за отдих чрез 
инициативата ,,Малки граждански проекти за по-
уютна среда“

Пързалка, част от изградения кът за отдих чрез 
инициативата ,,Малки граждански проекти за по-
уютна среда“

Фолклорен фестивал



КМЕТСТВО БЪРДАРСКИ ГЕРАН 
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ СВЕТОСЛАВА КРЪСТЕВА



В началото на годината  в с. 
Бърдарски геран се отбелязаха 
две традиционни събития – 
Международния карнавален фестивал 
,,Фършанги“ и посрещането на Баба 
Марта. 

 
По традиция в последния ден 

на февруари във всяка махала се 
пали огън и се събират хората, за да 
посрещнат Баба Марта. 

За поредна година фестивал 
,,Фършанги“  се отбелязва 40 дни 
преди католическия Великден с 
шествие, духова музика и специално 
подготвена програма от самодейци 
при НЧ ,,Съединение 1923“ и гости 
от близо и далеч. Празникът не 
пропуснаха да уважат гости от други 
села в България, населени с банатски 
българи. Новост тази година бе щанд, 
на който се продаваха традиционни за 
банатските българи тестени изделия, 
опушено свинско месо и домашно 
греяно червено вино по специална 
рецепта.

 
Тази година село Бърдарски 

геран се радва на особено внимание 
от страна на Руското посолство в 
България. Паметникът на загиналите 
руски летци в парка бе ремонтиран 
по спечелен проект. Ремонтът беше 
извършен от фирма ,,Сребреня 99’’ 
АД, гр. Бяла Слатина, с подкрепата на 
Дружеството на русофилите в гр. Бяла 
Слатина. Тържественото  откриване 
съвпадна с отбелязване на празника 
по случай Деня на Европа и Деня на 
победата  с представители на Руското 
посолство и община Бяла Слатина. 

Огънят на Баба Марта “Фършанги” - обиколка

Паметникът на загиналите руски летци

Щандът с 
традиционни за 
селото храни и 
напитки

Фестивал 
,,Фършанги“   
2017



Специално за случая в селото 
пристигна и Анатолий Анатолиевич 
Макаров - извънреден и пълномощен 
посланик на Русия в България. 

С помощта на трима младежи 
на възраст до 29 г., назначени по  
програма ,,Активни“ и тази година 
обликът на селото беше променен. 
За периода, за който са назначени, 
многократно са почиствани  двора 
на църквата „Св. Йосиф“,  двора на 
бившето ОУ ,,Христо Ботев“, главните 
улици, сградите на старото кметство 
и училището, двора на ДГ ,,Радост“ и 
розариума на ул. ,,Ленин“. 

За поредна година спортисти от 
СК  ,,Ботев“, с. Бърдарски геран бяха 
поканени на Международен тенис 
турнир в Стар Бешенов,  Румъния.

Доброволци поставиха маса и 
столове за игра на шах и табла на 
открито в двора на бившето ОУ 
,,Христо Ботев“. 

Г-н Милен Бельов, председател на 
БФС - Враца и зам. председателят  г-н 
Патеров връчиха на футболистите от 
ФК ,,Ботев“ - Бърдарски геран купата 
за първо място за ,,Б“ Окръжна група.

По случай преминаването на 
футболистите в ,,А“ Окръжна група, 
беше направен ремонт на съблекалните 
и баните и се боядиса фасадата на 
сградата на стадион ,,Христо Ботев“  в 
селото.

Купа увенча 
усилията на 
футболистите 
от ФК „Ботев“

Обновената  
фасада на 
стадиона

Посрещане 
на Анатолий 
Анатолиевич 
Макаров 
извънреден и 
пълномощен 
посланик 
на Русия в 
България

Участниците в 
международния 
турнир по тенис 
на маса в Стар 
Бешенов,  Румъния.

Подобряване на парковата среда по проект 
„Активни“

Маса за шах



Местна инициативна група ,,За 
повече детски усмивки’’, спечели 
проект към община Бяла Слатина за 
изграждане на детска площадка и 
маса за тенис в двора на ОУ ,,Христо 
Ботев“, който беше реализиран с 
помощта на доброволци. 

 
Благодарение  на доброволен 

труд и дарения от родители и деца, 
се направи ремонт и се боядисаха 
съоръженията на детската площадка в 
парка на селото. 

Със съдействието на местни 
родолюбци  табелата на входа на 
селото придоби изцяло нов облик.

Отново с помощта на дарения 
бе закупена боя за боядисване на 
самолета в центъра на селото. Със 
съдействието на общинска фирма 
,,Чистота и озеленяване“ самолетът 
беше измит и доброволци от селото 
извършиха самото боядисване.

Тази година село Бърдарски геран 
навърши 130 години от основаването 
си. Тържествата по случай празника 
се отбелязаха от 24 до 27 август. В 
подготовката се включиха доброволци 
от селото, самодейци при НЧ 
,,Съединение 1923“ и служители на 
общинско предприятие ,,Чистота и 
озеленяване“. 

Благодарение на Любен Ронков, 
местен художник, на три места в 
селото бяха закачени транспаранти с 
надпис ,,130 години село Бърдарски 
геран“.

Обновената детска площадка

Поставяне  на транспаранти

Част от 
уредите на 

обновената 
детска 

площадка

Боядисване 
на самолета

Новата табела на селището



Празниците започнаха с открита 
изложба ,,130 - годишна история в 
снимки“, спечелена по проект към 
Национален фонд „Култура“.

Първата изложба ,,Любов и 
светлина“ на нотариус Анелия 
Карабенчева, родом от Бърдарски 
геран се състоя в Ритуалната зала 
на Бърдарски геран. Събитието бе 
отбелязано с коктейл  и  заря, а вечерта 
на площада за доброто настроение 
се погрижи духов оркестър от  село 
Ставерци, към който се присъединиха 
музиканти от Бърдарски геран.

На 26 август 2017 г. се проведе най- 
тържествената вечер – кулминацията 
на празниците по случай 130 - 
годишнината от основаване на селото, 
която съвпадна и с провеждането 
на „Балът“. Официални гости на 
празника бяха Красен Кръстев, 
народен представител,  заместник 
-  кметът на община Стар Бешенов, 
Румъния  Ади Будур, Стефан Велчов, 
секретарят на съюза на банатските 
българи в Румъния, кметът на община 
Бяла Слатина  Иво Цветков, Краси 
Мравиев, кмет на с. Гостиля, и Петър 
Иванов, кмет на с. Асеново, Пали 
Велчов – ръководител на Читалище 
,,Яко Ронкоя’’ в Стар Бешенов, 
Румъния, Туши Шехаби, представител 
на  Съюза на банатските българи в 
Бречкя, както и всички бивши кметове 
на Бърдарски геран.

Част от картините в изложбата

Изложба  
„Сто и 

тридесет 
години  

история в 
снимки“

Г-н Ади Будур - зам. кмет на Стар Бешенов
Обръщение на депутата Красен Кръстев - 
гост на празника по повод сто и тридесетата 
годишнина от създаването на селото

Ансамбъл от 
с. Бречкя



На 1 октомври беше отбелязан Деня 
на възрастните хора в новата зала на 
НЧ „Съединение 1923“.

Празникът беше организиран 
от председателя на пенсионерски 
клуб  ,,Банат“ и бивш кмет на село 
Бърдарски геран, г-н Никола Мичев. 
Откриването започна с химна на 
село Бърдарски геран, приветствия 
от всички гости и продължи с много 
песни, танци и добро настроение.

По специална покана празника 
уважиха  македонският посланик Н.Пр. 
Мариян Гьорчев, Цвета Караянчева - 
заместник-председател на Народното 
събрание,  Красен Кръстев - депутат, 
инж. Иво Цветков - кмет на община 
Бяла Слатина. 

Самодейци при НЧ „Съединение 
1923“ отново впечатлиха с 
традиционния банатски фолклор.    

.

Изпълнение на химна на село Бърдарски геран Самодейци при НЧ “Съединение 1923“

Обръщение на 
г-жа Цвета 
Караянчева

Изпълнение на 
самодейци по повод Деня 

на възрастните хора

Специалните 
гости на 
събитието



КМЕТСТВО БЪРКАЧЕВО
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



През настоящата година в с. 
Бъркачево  се реализира поредният 
проект чрез инициативата „Малки 
граждански проекти за по – уютна 
среда  2017”, като се оформи кътче 
за отдих  чрез монтиране на беседка 
и се изгради спортна площадка – 
волейболно игрище. Вече изградените 
детски площадки и кътчета за отдих 
бяха ремонтирани и освежени.

Извършен беше ремонт на църквата  
,,Св. Троица”  на стойност 8 000,00 лв.

Направи се частичен ремонт в 
кметството, състоящ се в смяна на 
дограма и основен ремонт на една от 
стаите на сградата.

Обновеният 
църковен 
храм „Света 
Троица“

Частичен ремонт на кметството

Ремонт на детски площадкиКът за отдих



Кметството, съвместно с НЧ 
,,Съзнание – 1919’’, отбеляза всички 
празници.

Поддържа се вече установената 
традиция децата от селото  да 
посещават децата и младежите в 
ЦНСТДМУ, гр. Бяла Слатина. Тази 
година потребителите на Центъра 
бяха зарадвани с ръчно изработени 
мартеници и лакомства.

Тържествено се отбеляза празникът 
на селото „Св. Дух” с празничен 
водосвет в църквата „Св. Троица”. 
Раздаден беше курбан за здраве и 
благополучие. 

 Полага се постоянна грижа за 
облика на селото чрез кастрене на 
дърветата, почистване на улиците и 
тротоарите.

Главната улица на селото беше 
почистена от наноси, образувани след 
зимния период.

Кметът на селото успешно се справи 
с неблагоприятните зимни условия.

 През пролетта бяха почистени 
двата гробищни парка на селото.

Празничен курбан на селото
Част от подаръците за ЦНСТДМУ, гр. Бяла Слатина

Поддържане на зелените площиБоядисване на яйца за Великден



КМЕТСТВО ВРАНЯК
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ЖЕНИ УЗУНОВА



През 2017 г в село Враняк е 
извършен ремонт на кметството, 
подменена е изцяло дограмата, 
боядисани са всички помещения.

Започна дългоочакваният 
ремонт на покрива на църквата 
,,Св. безсребреници Козма и 
Дамян”. Средствата, отпуснати от 
Министерство на вероизповеданията 
са в размер на 7000,00 лв. 

    
Доизгради се и уличното 

осветление (вече 90 процента 
от територията на селището се 
осветява), своевременно се подменят 
несветещите лампи.

Чрез спечелен проект в конкурс 
„Малки граждански проекти за по-
уютна среда“ инициативна група 
превърна едно нерегламентирано 
сметище в място за отдих и зарадва 
най-малките. Поставени бяха маса с 
пейки, люлка и пързалка, посадиха 
се дървета и цветя. Благодарение 
на  инициативната група този 
зелен кът стана по-привлекателен с 
вързания между две дървета хамак, 
а поставката със саксийни цветя 
разнообрази допълнително гледката.   
Понастоящем доброволци засаждат 
елхи. 

Доставени са и два броя контейнери 
тип “Бобър”. Сметоизвозването е по 
график и се спазва. 

Тази година беше почистено 
сметището на селото. 

Ремонт на църквата

Сградата на 
кметството 
след ремонта

Саксийни цветя и хамак, 
поставени в къта за отдих

Нова пързалка



В селото се отбелязват почти 
всички празници съвместно с НЧ 
,,Просвета-1927”, с. Враняк. И 
тази година се почете църковният 
празник на селото – първи юли, „Св. 
безсребреници Козма и Дамян”. 

По проект „Център за независим 
живот в община Бяла Слатина“ в 
селото работят 3 лица в продължение 
на 18 месеца. 

От услугите по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община 
Бяла Слатина 2016“ се възползват 70 
потребители.

По проект „Подобряване достъпа 
до заетост на неактивни младежи в 
община Бяла Слатина”, осигуряващ 
заетост на безработни лица до 29 г., 
които  никога не са започвали работа, 
са  наети 7 младежи за шест месеца. 

Ежемесечно от дирекция „Бюро 
по труда“  е осигурен служител за 
полагане на подписи от безработни 
лица.

По график селото  се посещава и 
от социален работник.

Нова 
люлка

Част от потребителите на услуги по проект „Осигуряване на топъл обяд в 
община Бяла Слатина 2016“

НЧ ,,Просвета-1927”, с. Враняк.



КМЕТСТВО ГАБАРЕ
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ЕЛЕНА ИГНАТОВА



През настоящата 2017 г. в с. 
Габаре успешно се реализира проект 
по ПУДООС, в резултат, на който в 
селото бе изграден прекрасен екопарк 
с беседка, пейки, люлка, везна, морски 
шах и други съоръжения за развлечение 
на малки и големи. Проектът е на 
стойност 9 800,00 лв.

Извършен беше и ремонт на 
църквата ,,Успение Богородично“, като 
се направи частичен ремонт на покрива 
и подмяна на пода на стойност 8 000,00 
лв.

В с. Габаре системно се почистват 
улици и паркове. 

През годината кметството успешно 
се справи и с неблагоприятните зимни 
условия.

Обновен 
парк 
с. Габаре

Църковен храм 
„Св. Успение 

Богородично“

Нов облик на църквата след 
ремонта

Нова 
пързалка



КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ЦЕНКО ЧОКОВ



В началото на 2017 г. в село Галиче 
бяха поставени обозначителни табели 
на двата входа на селото.

През изминалата година паркът в 
центъра на селото бе облагороден, като 
се ремонтираха пейките,  подрязаха се 
дърветата и се окоси тревата.

В добър вид бяха приведени и 
стълбите в центъра на селото.

Кметство Галиче, НЧ 
“Просвета-1910“, пенсионерският 
клуб в селото, Средно училище  
“Христо Ботев” и детската градина  
работят съвместно, като заедно се 
отбелязват местни, национални и др. 
празници, турнири и събития.

Събор на селото

Част от участниците във футболен турнир

Ремонтираните стълби в центъра на 
селото

Новата табела на селището



Осигурено е поддръжането  на 
залесените зони в парка на селото 
и редовно се боядисват  мeстата, 
обозначени за пешеходци.

Съвместно с ученици от училище 
,,Христо Ботев“ беше организирано 
залесяване на изсечени местности.

С доброволци и дарители беше 
направен частичен ремонт на 
църквата, закупени бяха икони и 
осветлението бе подсилено.

След ремонта на църквата  с 
помощта на дарители бе направен 
курбан за здраве и  благополучие.

Курбан за селото

Отбелязване на Националния празник

Залесяване на изсечени площи

Църковният храм ,,Успение Богородично“ 
след ремонта

Осветеният 
църковен храм



КМЕТСТВО ДРАШАН
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ПЕТЪР ПЕТРОВ



В кметство Драшан през 
изминалата година се поставиха 
триста  и осемдесет метра липсващ 
проводник и се монтираха седем броя 
нови осветителни тела, като с това се 
подобри осветеността и общата визия 
на селото. 

     
Редовно се почистват и освежават 

улиците и тротоарите.  

Направени са беседка и кът за 
отдих по проект  ,,Малки граждански 
проекти за по-уютна среда“.

Язовирната стена е почистена. 

Билото на язовирната стена е 
насипано и подравнено с 60 т минерал 
бетон. 

Подобрена е визията на гробищния 
парк, като е отстранена храстовидната 
растителност.

Язовирът в 
Драшан

Билото на язовирната стена

Беседка

Кът за отдих



КМЕТСТВО КОМАРЕВО
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ШИБИЛ КИРИЛОВ



И през изминалата година в 
кметство Комарево продължи да 
работи по посока на запазване и 
надграждане на постигнатото:

Бяха закупени допълнителни 
детски съоръжения за разширяване на 
детската площадка.

 След боядисването мостът придоби 
нов, приятен вид.

Инициативна група участва  в 
инициативата „Малки граждански 
проекти за по-уютна среда 2017 г.“, 
като по този начин допринесе за 
създаване на по-уютна среда в селото.

С дарените цветя от  община  Бяла 
Слатина са направени цветни кътове.

Извършен е освежителен ремонт на 
автобусната спирка.

Детска площадка

Реализиране на инициатива чрез 
,,Малки граждански проекти за по-
уютна среда”

Цветен кът

Поставяне на детски съоръжения Боядисаният мост



В седмицата на добрите дела, по 
спечелен проект на Фондация „Лале“ 
се изработиха, поставиха и освежиха 
детски съоръжения и пейки в двора на 
читалището.

Направен бе частичен ремонт на 
една от главните улици в селото.

В началото на месец май краеведът 
Калина Тодорова от регионална 
библиотека, гр. Враца посети селото 
във връзка с проекта ,,Дигитална карта 
на времето’’.

През лятото децата бяха включени в 
различни занимания.

Посещение на краеведа Калина 
Тодорова

Реализирана инициатива в двора на читалището

Ремонт на пътната настилка

Летни занимания с децата
Дарение от 

кмета за 
първокласниците



Съвместно с НЧ „Христо 
Ботев-1927”, ПК „Здраве” и ДК 
„Бъдеще” тържествено се отбелязаха: 

•  Коледа 

•  Банго Васил 

•  Великден

Тържествено беше отбелязана 410–
ата годишнина от създаването на село 
Комарево.

Детска площадка Цветен кът

Поставяне на детски съоръжения Боядисаният мост



КМЕТСТВО ПОПИЦА
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА



В кметство Попица зимата започна 
със сформиране на екип, който имаше 
за задача да обхожда домовете на 
възрастни хора, инвалиди и самотно 
живеещи лица, за да им помога в 
снегопочистването  и снабдяването 
с лекарства и продукти от първа 
необходимост.

През пролетта бяха почистени двата 
гробищни парка в селото.

През 2017 г. бяха изградени две 
нови детски площадки за почивка и 
отдих на родителите и забавление за 
децата.

Почистени бяха улиците, тревните 
площи и цветните алеи, запълнени 
са дупки по асфалтираните улици на 
селото и е положена каменна настилка 
на всички останали проблемни улици.

Детска площадкаПочистване  на гробищния 
парк

Нови люлки

Почистване на улици Ремонт на  улица



С много песни, танци и творчество 
се отбелязаха всички национални,  
етнографски и местни празници 
съвместно с участието на НЧ 
“Напредък-1897”,  ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”, танцов клуб „Цветина”, 
детски клуб „Слънчице”, дамски 
клуб с. Попица, пенсионерски клуб с. 
Попица.

 

С тържествена церемония и концерт  
бяха отбелязани  145 години от 
създаване на ОУ ,,Кирил и Методий’’ 
и 120 години от създаване на НЧ 
“Напредък-1897”.

 Като партньор на БЧК, кметство 
Попица се включи в раздаването на 
хранителни помощи по Оперативна 
програма за храни и/или основно 
материално подпомагане от Фонд 
за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица. В рамките на 
проекта са раздадени над 9 тона 
хранителни продукти на 220 лица от с. 
Попица. 

Отбелязване на осми март - 
Ден на жената

Мартенички за учениците

Отбелязване на 
120-годишнина от 

основаването на  
читалището

Честване на сто четиридесет и пет години 
от създаването на училището в с. Попица

Отбелязване на 
сто и двадесетата 
годишнина на 
читалището



КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ДАНИЕЛА НИНОВА



През отчетния период в кметство 
Соколаре се реализираха успешно 
два малки проекта с партньорското 
участие на читалището, кметството, 
детската градина и пенсионерския 
клуб: 

◊ Проект „Да учим български език 
чрез куклен театър“ по  национална 
програма  ,,Глобални библиотеки“. 
Проектните дейности включваха 
гостуване на врачански куклен 
театър и  представяне на две куклени 
постановки с участието на деца от 
с. Соколаре – ,,Дядовата ръкавичка“ 
и ,,Снежанка и седемте джуджета“ в 
местната детска градина, читалището 
и ДГ ,,Мечо пух“ – гр. Кнежа. Общата 
стойност на проекта е 3 928,00 лв. 

  
◊ Проект „Соколарски вкусотии“ 

на обща стойност 5 134,00 лв. 
по Програма за малки проекти, 
администрирана от сдружение 
,,Първи юни’’ гр. Бяла Слатина и 
осъществявана с подкрепата на 
фондация ,,Америка за България’’ 
се  проведоха  две конференции, 
кулинарна школа, благотворителен 
концерт, посещение на китайски 
ресторант, издаде се книжно тяло.

Приготвяне на баница 
по проект „Соколарски 
вкусотии“

Малките актьори от проект „Да учим български език чрез 
куклен театър“

Заключителна конференция по проект “Да учим български 
език чрез куклен театър”

Книга „Соколарски вкусотии“

Приготвяне на 
пица по проект 

„Соколарски 
вкусотии“



Всички събития, случващи се в 
селото  са отразени в издавания от 
кметството месечен информационен 
бюлетин „Соколаре“, който може да 
се разгледа и на сайта на общината в 
раздел „Кметства“.

През изминалата година културният 
живот се обогати и разнообрази с 
мероприятия по повод отбелязването 
на Коледа, Трифон Зарезан, Ден на 
самодееца, Баба Марта, 8 март, 24 май, 
Детско лято, Празник на възрастните 
хора, Празник на селото.   

Певческатата група с художествен 
ръководител Марин Митев беше 
отличена със следните награди и 
грамоти за отлично представяне в:

 - Регионален фолклорен 
фестивал „Борован свири и 
пее“;

 - Национален фолклорен събор 
,,Де е българското“ в Очин Дол;

 - Национален фолклорен 
фестивал ,,Белокаменица“ с. 
Царевец;

 - Общински фолклорен 
фестивал „Ехо в родния край – 
Георги Горелски“  с. Търнава;

 - Регионален фолклорен 
фестивал „Ехо от 
Северозапада“ с. Сухаче - трето 
място за изпълнение;

 - Многожанров фестивал 
,,Бреница  пее и танцува“ - 
сребърен медал.

Наградени солисти: Н. Митева, Цв. 
Монов, Г. Воденичарска.

Детско модно ревюПевческата група на фолклорния фестивал 
„Ехо от Северозапада“

Певческата група на фолклорния фестивал 
„Ехо от Северозапада“

Отбелязване Деня на славянската писменост и 
българската просвета и култура

Празнуване на 
Трифон Зарезан



Социални помощи под формата на 
пакети хранителни продукти получиха 
72 нуждаещи се лица през месец 
януари.

Шестдесет местни жители 
получават безплатен топъл обяд по 
Програмата за храни и/или материално 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица.

Освежено и боядисано е 
помещението за раздаване на топлия 
обяд в сградата на автобусната спирка. 
Монтирана е чешма с течаща вода 
с цел осигуряване на необходимите 
хигиенни условия за раздаване на 
храна.    

С финансовата подкрепа на ЗК 
,,Единство“, с. Соколаре се извърши 
ремонт на коридорите и санитарния 
възел в сградата на кметството.      

 
Провeдени са на място 

профилактични медицински прегледи 
от кардиолог, педиатър, невролог, 
терапевт и гинеколог на всички 
желаещи.

Редовно се извършва 
сметоизвозване, почистване на улици, 
паркове, сметища, гробищен парк, 
дола.

 
В цялото село е възстановено 

уличното осветление, като периодично 
се сменят изгорелите лампи. Доставени 
са два нови контейнера. 

Раздаване на топъл обядРаздаване на социални помощи

Нова чешма в помещениението за 
раздаване на топъл обяд

Пръскане на гробищния парк с хербициди

Част от ремонтираните 
санитарни помещния



Монтирана е голяма табела на 
сградата на кметството, закупена 
със средства на ЗК ,,Единство“, с. 
Соколаре.

Периодично се раздават дрехи - 
втора употреба за нуждаещите се и 
играчки за децата от детската градина 
– дарения, осигурени от сдружение 
,,Първи юни“ гр. Бяла Слатина.

В детската градина е оборудван 
кабинет за деца и родители по проект 
на община Бяла Слатина „От ранно 
детско развитие към образователна 
интеграция“ по ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“.

Организирани са  следните 
екскурзии: 

- до природен парк ,,Гергана’’ - гр. 
Кнежа за най-малките;  
- до гр. Вършец; 
- до язовир ,,Копринка”; 
- до руската църква в с. Шипка и 
етнографски комплекс ,,Етъра’’. 

Дарение на дрехи втора употреба от Сдружение „Първи 
юни“Нова табела на сградата на кметството

Кабинет за деца и родители в детската градина
Екскурзия до Етъра



КМЕТСТВО ТЛАЧЕНЕ
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ТОШКО САШОВ



През изминалата година в кметство 
Тлачене бе извършен частичен 
ремонт  на административната сграда, 
изразяващ се в смяна на врати и 
прозорци, поставяне на климатик.

 Извършено е почистване на парка 
на детската градина.

Изцяло се смениха осветителните 
тела на всички стълбове, част от 
уличната осветителна мрежа.

Селската чешма беше почистена и 
ремонтирана. 

Беше асфалтирано шосето пред 
кметството .

Стълб с подменено 
осветително тяло

Асфалтираното шосе пред кметствотоПочистената селска чешма

Сменени врати 
в кметството



КМЕТСТВО ТЪРНАВА
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ГАБРИЕЛА РАЛОВСКА



В края на втората година от втория  
мандат, няколко са отправните посоки, 
които определят работата в кметство 
Търнава:

Подобряване на инфраструктурата 
в селото, поддържането и 
благоустрояването на кварталите.

Доброволно засаждане на дарени 
фиданки

Озеленяване

И пързалката вече е поставена

Довършване на автобусната спирка
Цветница с нова кошница в парка на центъра



Подобряването качеството на живот 
на хората, развиване на социалните 
услуги  и създаване на благоприятни 
условия по отношение нуждите и 
потребностите на децата, хората с 
увреждания, пенсионерите, уязвимите 
етнически групи и гражданите в риск 
са вторият приоритет в дейността. 

Деца, цветя и слънце - Лазар е!

Подготовка за раздаване на помощи И в мразовитите дни - Топъл обяд

Поздрав за Бабинден



Културата е важен фактор в 
обществения живот на селото, създаващ 
критерии и вкус, които определят не 
само идентичността и самочувствието 
на жителите, но и качеството на 
живот. И през 2017 г. усилията на 
кметството са насочени основно към 
съхраняване на традициите, опазване 
на идентичността и развитието на 
иновативни дейности.

Дейността в сферата на културата 
през 2017 г. е концентрирана основно в 
рамките на планираното в Общинския 
културен календар.

Зад  успехите, които постига 
кметството  стои екипната работа, 
позитивната енергия и отговорността  на 
кмета на населеното място, служители 
на читалището, пенсионерския клуб и 
инициативността на гражданите. 

Пети 
фолклорен 
фестивал 
„Ехо в родния 
край“

Сто и осемдесет години образование

Поредното 
участие на 
децата от 
Търнава в 
Националния 
поход „Козлодуй 
– Околчица“

Новата детска площадка събира 
малки и големи

Храмов 
празник 

на селото - 
18 октомври



КМЕТСТВО ТЪРНАК
МАНДАТ 2015-2019

КМЕТ ЙОТО ЛАЛОВ



През 2017 година на територията 
на кметство Търнак се осъществиха  
разнообразни  дейности.

През месец април официално беше 
открит възстановеният бюст паметник 
на Дако Даковски, който беше направен 
изцяло от дарения – от община Бяла 
Слатина, НЧ „Васил Левски 1899“ и 
жители на селото. Официални гости на 
откриването бяха Гергана и Веселина 
Даковски – дъщери на видния 
режисьор.

Пак през месец април бяха 
назначени 16 младежи до 29 години 
за шест месеца на длъжностите 
„работник-озеленяване“ и „работник – 
поддръжка на пътища“.

През месец септември се проведе 
Национално състезание по фийлд 
таргет стрелба, което е първото по рода 
си в област Враца. Мероприятието 
привлече гости от цяла България и от 
чужбина.

Направен е частичен ремонт на 
ул. “Иван Вазов“, която е настлана с 
трошен камък.

По програма „Малки граждански 
инициативи“ беше одобрен 
надграждащ проект за детската 
площадка, изградена в парка пред 
читалището. Допълнително са 
поставени още детски съоръжения, 
които допринасят за пълноценната 
игра на всички деца.

Обръщение на 
наследниците

Освещаване на 
паметника на 
Дако Даковски

Състезател
Участници в състезанието по фийлд таргет стрелба



През 2017 година на партера в 
кметството  е направен вътрешен 
ремонт, подменена е дограмата. 
Поставен е климатик.

Редовно се почистват улиците, 
парковете, детските площадки и 
гробищният парк от работещите по 
временната заетост. 

По проект „Осигуряване на топъл 
обяд в община Бяла Слатина 2016“ в 
кметство Търнак ежедневно се раздава 
безплатен обяд на 91 потребители.

Снегопочистването  всяка година 
се осигурява от ЗКПУ “Труд“ и се 
извършва редовно.

На 19 февруари съвместно с 
училището се отбеляза празникът на 
НЧ “Васил Левски 1899“.

Всички празници: Бабинден, 
Трифон Зарезан, 8-ми март, Ден 
на ромите, Патронен празник на 
училището, Ден на детето и др. се 
празнуват съвместно:  кметството, 
читалище, училище и пенсионерски 
клубове.

Най-важният празник на селото, 
това е традиционният събор, който по 
стар стил се празнува на 21 ноември /
Архангеловден/. От миналата година 
съвместно с читалището се започна 
провеждането на Фолклорен събор 
„Ехо от Търнак“ в петъчния ден. В 
събота се прави курбан за здраве в 
центъра на селото.

Всяка година на Коледа на 
площада пред кметството се запалват 
светлините на Коледната елха. 
Събитието е съпроводено с програма 
от ученици на ОУ „Георги Стойков 
Раковски“ с. Търнак. 

Празнична програма по случай 8-ми 
март

Кметството след ремонта

Отбелязване на Националния празник на България

След ремонта - партер на 
кметството Обръщение към гражданите по 

повод Трети март



„Създаване на модернизирана учебна среда за
професионално образование в Община Бяла Слатина“

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020
УВЕРЕНО ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 1 300 000,00 лв.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

„Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“ 2 752 544,30 лв.

„Център за социално включване „Аз и моето семейство“ 295 980,40 лв.

„Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в 
Община Бяла Слатина” 391 150,40 лв.

„Център за независим живот в Община Бяла Слатина“ 494 123,48 лв.

„Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на община Бяла Слатина“
48 895,75 лв.

„От ранно детско развитие към образователна интеграция“ 197 313,00 лв.

„Обучение за успех“ 376 540,00 лв.

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РАСТЕЖ

П Р О Г Р А М А  З А 
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА



Празници на територията на община Бяла Слатина
през 2018 г.

   МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ - 2018 Г.
22.05. – празник на село Драшан
28.05. – празник на село Бъркачево
09.06. – празник на село Галиче
13-16.09. – Панаирни дни Бяла Слатина
27.10. – празник на село Алтимир
27.10. – празник на село Попица
27.10. – празник на село Тлачене
31.10. – празник на село Търнава
03.11. – празник на село Габаре
09.11. – празник на село Соколаре
10-11.11. – празник на село Враняк
17.11. – празник на село Комарево
17.11. – празник на село Търнак
21.11. – празник на село Буковец



ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ - 2018 Г.
19.03. – празник на католически храм „Св. Йосиф“, с. Бърдарски геран
28.05. – празник на църквен храм „Света Троица“, с. Бъркачево
05.06. – празник на църквен храм „Света Троица“, с. Галиче
01.07. – празник на църковен храм „Св. безсребреници Козма и Дамян“, с. Враняк
15.08. – празник на църквен храм „Успение на Пресвета Богородица“, с. Габаре
14.10. – празник на църковен храм „Света Параскева“, с. Алтимир
14.10. – празник на църковен храм „Света Параскева“, с. Попица
14.10. – празник на църковен храм „Света Богородица“, с. Тлачене
14.10. – празник на църковен храм „Света Параскева“, гр. Бяла Слатина
18.10. – празник на църковен храм „Свети Апостол и Евангелист Лука”, с. Търнава
26.10. – празник на църковен храм „Свети Димитрий“, с. Соколаре
18.11. – празник на църквен храм „Св. Архангел Михаил“, с. Комарево



   ЧИТАЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ - 2018 Г.
14.01. – празник на НЧ „Събуждане“, с. Тлачене
19.02. – празник на НЧ „Васил Левски 1899“, с. Търнак
01.03. – празник на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, с. Соколаре
24.05. – празник на НЧ „Просвета–1926“, с. Алтимир
24.05. – празник на НЧ „Просвета“, с. Враняк
26.05. – празник на НЧ „Съединение 1923“, с. Бърдарски геран (90 год. от основаването)
22.09. – празник на НЧ „Христо Ботев –1927“, с. Комарево (60 год. от построяване на сградата)
01.11. – празник на НЧ „Съзнание 1919“, с. Бъркачево
01.11. – празник на НЧ „Напредък 1898“, с. Търнава (120 год. от основаването)
09.11. – празник на НЧ „Зора-1904“, с. Габаре

ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛИ - 2018 Г.
17.02. – Международен фестивал „Фършанги“, с. Бърдарски геран
28.04. – Общински фестивал на детската песен „Златно петле“, гр. Бяла Слатина
11.08. – Общински фолклорен фестивал „Ехо в родния край–Георги Горелски“, с. Търнава
25.08. – Международен фестивал „Балът“, с. Бърдарски геран
01.09. – Трети регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Буковец се
весели българското да съхрани“, с. Буковец
21.11. – фестивал „Ехо от Търнак“, с. Търнак
м. май – Общински фестивал на шлагерната песен „Цепелина“, гр. Бяла Слатина


