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Кои са приоритетите, залегнали в ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ  2011 – 2015 г.? 
 
 
 

• Икономическо развитие чрез подобряване на 
инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес; 

• Подобряване на инфраструктурата във всички населени 
места в община Бяла Слатина; 

• Подобряване опазването на околната среда; 

• Изграждане на качествена жизнена среда; 

• Повишаване на административния капацитет; 

• Осигуряване на условия за инвестиции в човешките 
ресурси. 
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Следвайки основните приоритети, залегнали в Общинския план 

за икономическо развитие /2007 - 2013 г./ съвместно с Общинския 
съвет, кметовете на населените места и общинската 
администрация при спазване на закона, открито и прозрачно 
управление, активно използване на европейските фондове, 
партньорство с бизнеса, неправителствения сектор и гарантиране 
на обществения интерес при разходването на бюджетните 
средства, през изминалата година работихме активно за 
реализацията на част от основните цели на мандатната Програма.  

  
Какво изпълнихме през първата година от своето  управление, 

какви трудности срещнахме и какви са нашите резултати ?  
 

СТАБИЛНОСТ И РЪСТ НА ФИНАНСИТЕ И ПРИХОДИТЕ  В 
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

 
 

I. Бюджет и финанси 
 

 
Встъпването ми в длъжност  съвпадна с края на бюджетната     

2011 г. Още от първите дни на управлението ми започнаха да 
постъпват писма за потвърждаване на задълженията на общината към 
доставчици. Наложи се да се направи пълен анализ на задълженията, 
за които имаше депозирани фактури в счетоводството на община Бяла 
Слатина. Някои от тях се оказаха незаконосъобразни, като фактурите 
за плащане на електроенергия и вода на лекари, наематели в 
общежитието на ПАГ ”Н. Й. Вапцаров”, фактура за несъществуващ 
абонамент за вестник „Слово”, които бяха отказани и отписани като 
задължения. 

Прекратихме практиката издадените фактури да не бъдат 
предавани в счетоводството, респективно да не бъдат завеждани като 
задължения. Променен беше Правилникът за документооборота, 
съгласно който всеки първичен счетоводен документ, постъпващ в 
общината следва да бъде депозиран в счетоводството до 3 работни 
дни. Така събрахме издадени и неразплатени фактури за над 800 х. лв., 
всички, от които просрочени.      

И след като вече мислехме, че сме сложили ред и знаем какво 
общината дължи на доставчици дойдоха поканите от „Албена” ЕООД 
гр. Мездра за неразплатени капиталови разходи за над 500 х.лв. и 
искането на „Битекс” ЕООД гр. Враца за 227 х.лв. За тези задължения в 
счетоводството на общината нямаше депозирани фактури. За 
сключване на споразумение с двете фирми получихме съгласието на 
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Общинския съвет да водим преговори за разсрочването на 
задълженията. Постигнахме най-изгодното за общината: да разплатим 
само извършените строително - ремонтни работи без да плащаме 
лихви, адвокатски хонорари и разходи по заведените съдебни дела. 
Така подписаните споразумения наложиха да се свият голяма част от 
разходите, заложени в бюджета, защото такива плащания не бяха 
предвидени за 2012 г. 

Една част от тези разходи ще бъдат покрити с онези 240 х.лв., 
изплатени неправомерно на „Химкомерс” гр. Плевен, с които успяхме 
да подпишем съдебно споразумение и те да постъпят в общината на 
вноски всеки месец. 

В края на бюджетната 2011г. бяхме поставени и пред друго 
предизвикателство - значително превишение на бюджета на БКС, като 
само за асфалт бяха изразходени над 156 х.лв.  

За да се предложи актуализация на бюджета бе необходимо да се 
увеличи приходната му част. Служителите от „Местни данъци и такси” 
проведоха твърда и безкомпромисна кампания по събирането на стари 
натрупани задължения. За кратко време /месец декември 2011 г./ в 
общинската хазна бяха събрани над 60 х. лв. стари задължения. 
Всичките приходи събрани от „Местни данъци и такси” за последния 
месец от годината са почти 167 х.лв.     

През 2012 г. са събрани 293 182 лв.стари задължения.   
Друг значителен преразход на БКС, който трябваше да бъде 

покрит в края на 2011 г. са средствата, изразходени за сметосъбиране 
и депониране на отпадъците до сметището в гр. Оряхово. След 
направен задълбочен анализ за разходите, които ще са необходими за 
новата бюджетна година е внесено предложение в Общинския съвет за 
увеличаване размера на такса смет и изменение, даващо възможност 
на фирмите да плащат такса смет не само на база отчетна стойност на 
активите им, а и на база извозени  контейнери. 

До 31 декември 2011 г. от  такса битови отпадъци  са събрани 
общо  398 621 лв., а общият обем на разходите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци до края на 
годината достига 497 354 лв. Увеличаването на таксата за битови 
отпадъци е непопулярна мярка, която предприехме в началото на 
управленския мандат, но днес сме уверени, че събраните средства от 
такса смет ще обезпечат чистотата и сметосъбирането през тази 
бюджетна година. 

Друга добра мярка, която предприехме в началото на 2012 г. беше 
сключването на договора с Български пощи за събиране на местните 
данъци. Възможността за плащане на данъци и в пощите се оказа 
удачна за селата, където получавайки пенсиите си хората имат 
възможност да платят и дължимите данъци към общината. 

В края на 2011 г. изтичаше срокът за погасяване на два 
овърдрафта на стойност 1590 х.лв. С тях са разплащани разходи по 
проекти, финансирани с европейски средства. С решение на 
Общинския съвет е удължен срока за погасяването им.  
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През месец февруари от постъпилите средства по Оперативна 
програма „Околна среда”  е погасен единият овърдрафт от  600 х.лв. 

С втория кредит от 990 х.лв. през 2011 г. са разплатени строителни 
работи  по проект „Подобряване и модернизиране на образователната 
инфраструктура в община Бяла Слатина“. До настоящия момент МРРБ 
не е възстановило на  общината направените разходи за над            
1400 х. лв. За обезпечаване на овърдрафта банката блокира над       
600 х. лв. от бюджетната сметка на общината. Внесено е искане до 
кредитната институция с блокираните средства да бъде погасена една 
част от овърдрафта. След получения положителен отговор и 
извършените операции, остава за погасяване кредит в размер на 
242 677 лв.  По този начин значително намалихме лихвите, които 
общината изплаща на банката. 

На 20 февруари Общинският съвет прие бюджет за 2012 в размер 
на 12 669 989 лв., в т.ч. по разчети с държавния бюджет  8 649 977 лв., 
от местни приходи 2 065 485 лв. и от  приходи от извънбюджетни 
сметки 1 925 370 лв.  Предвидените средства за капиталови разходи са 
в размер на 372 680 лв., от които 204 500 лв. субсидия от РБ.  

Изпълнението по някои от по-важните приходни параграфи  за 
деветмесечието на 2012 г. е както следва: 

 
 

№ 
по 

ред 
наименование план отчет 

% 
отношение 

1. Имуществени и др. 
местни данъци 

705394 593573 84,15 

2. Приходи от доходи от 
собственост 

233704 188882 80,82 

3. Общински такси 1129485 817644 72,39 

4. Приходи от лихви 8000 3726 46,58 

5. Други неданъчни 
приходи 

4439 2788 62,81 

6. Постъпления от 
продажба 

26472 13272 50,14 

7. Помощи, дарения и 
др.безвъзмездно 
получени суми 

1392 1392 100 

8. Приходи от концесии 3745 3745 100 

9. ДДС и други данъци -24975 -24959 99,52 

10. Общо собствени 
приходи 

2087656 1600063 76,64 
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Разходите по параграфи са следните: 
 

№ 
по 

ред 
наименование план отчет 

% 
отношение 

1. Заплати 4707418 3275806 69,59 

2. Други възнаграждения и 
плащания на персонала 

895165 666064 74,41 

3. Задължителни 
осигуровки 

1162508 749394 64,46 

4. издръжка 3993428 2653036 66,44 

5. Текущи обезщетения , 
помощи и трансфери на 
домакинства 

142544 66295 46,51 

 Общо разходи 10901063 7410595 67,98 

 
Наложи се първоначално предвидените в бюджета средства за 

капиталови разходи да бъдат променени в много голяма степен, за да 
могат да се разплатят задълженията към „Албена” ЕООД и „Битекс 
груп” ЕООД. Наложително бе и разлащането на близо 70 х. лв.  
разходи за проектиране, които са с характер – просрочени задължения. 

По-значимите капиталови  разходи са: 
1. Ремонт път - IV VRC1110 Търнава - Галиче  

от км 0,00 до км 8,600     - 35000 
2. Ремонт път ІV VRC 1014 Соколаре - Тлачене  

от км.0,00 до км 15,800                    -  69900 
3. Проектиране на ЦНСТ за деинституализация на ДДМУИ 

"Надежда" с. Търнава. 
4. Дребномащабни мерки за предотвъртявяне наводнения чрез 

отводняване  на квартали в с. Попица  - 234708 
5.  Разходи за лизинги на автомобили   -  28831 
6. Проектиране на Общностен център "Аз и моето семейство"      

гр. Бяла Слатина                     - 116361 
7. Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище     

гр. Бяла Слатина      - 70000 
8.  Допълнително водоснабдяване на с. Търнава от ШК № 2 и   

изграждане на съпътстващи водопроводи  - 148006 
9.  Реконструкция водопроводна мрежа с. Попица- 150000 
10.Капиталови трансфери за МБАЛ Б. Слатина  -   25000 
11. Оптимизиране системата за сметоизвозване и депониране на 

битови отпадъци - контейнери   - 8 800 
12.Пречиствателна станция с довеждащ колектор гр. Бяла Слатина

         - 42754 
13. Проектиране на инфраструктурни обекти - 37320 
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14. Компютри Общинска администрация  -  2294 
15. Капиталови разходи на второстепенни разпоредители 

       - 109571 
От месец май в общината започна и внедряването на програмен 

продукт ”Омекс 2000”, с който се улеснява работата на служителите, 
изготвящи ведомостите за заплати на общинските служители и на 
лицата, работещи по програми за заетост. 

Във връзка с Отказа от заверка на отчета за 2011 г. от Сметната 
палата са анализирани причините и са предприети мерки за 
недопускане на констатираните  грешки, повтаряни с години. Обърнато 
е внимание на служителите, които изготвят отчета и е взето решение 
от 2013 г. общината да промени напълно начина за обработване на 
счетоводната информация. За тази цел ще бъде закупен нов програмен 
продукт, с който ще се създаде единна система за обработка на 
данните от всички второстепенни разпоредители.  

По отношение на бюджетната политика общината ще продължи да 
работи като прилага принципите на законосъобразност, 
целесъобразност и откритост. Ще се стремим да прилагаме в голяма 
степен балансираност на разходите. В момент на икономическа криза и 
наследени големи неразплатени задължения основният принцип, на 
който залагаме е ограничаване на разходите и максимална 
прозрачност. 

 

II. Общинска собственост 
 
Oсновен дял като източник за увеличаване на приходите в 

общинския бюджет заема ефективното управление на общинската 
собственост - приватизация на общинско имущество, събиране на 
наеми от общински терени, помещения и жилища, продажба на 
общинско движимо и недвижимо имущество. Доброто стопанисване и 
стриктното прилагане на законодателството в областта на 
собствеността имат за цел опазване и стопанистване на общинската 
собственост в интерес на общината. 

През изминалия период бяха прекратени практиките да се отдават 
имоти частна общинска собственост /ЧОС/ и имоти публична общинска 
собственост /ПОС/ без решение на Общински съвет, както и да се 
подписват анекси за удължаване срока на договора до максималния 
позволен от ЗОС, без правно основание  по преценка на 
администрацията.  

  В началото на годината Районна прокуратура Бяла Слатина 
заведе 11 дела срещу общината за обявяване на нищожни заповедите, 
издадени от бившия кмет на общината без изрично решение на 
Общинския съвет. Заповедите са обявени за нищожни, поради това, че 
язовирите не са отдадени на концесия. Общината е изправена пред 
възможността да понесе значителни финансови загуби в случай, че 
прекрати договорите с наемателите на язовири и същите потърсят 
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пропуснати ползи. Предприети са мерки по стартиране на концесионни 
процедури. 

През месец май е внесена и приета от Общински съвет Бяла 
Слатина нова Наредба № 6 за за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

Изготвен е регистър на договорите, който до момента не 
съществува. Прекратена е практиката подписаните договори и 
анексите към тях, в които общината е страна по договора да не се 
завеждат и номерират. 

През изминалия период бяха извършени следните видове 
дейности: 

 съставени са актове за общинска собственост – 93 бр.;  

 отписани имоти  общинска собственост – 3 бр.; 

 изготвяне на обстоятелствени проверки – 140 бр.; 

 удължаване срока на договори за наем с решение на 
Общинския съвет – 3 броя.; 

 взети решения по докладни за отдаване под наем на общински 
имоти, терени и рибарници - 34 бр.; 

 сключени договори за отдаване на общински имоти, терени и 
рибарници под наем – 29 бр.; 

 промяна на предназначението и начина на трайно ползване   – 
2 бр.; 

 продажба на общински имоти с решение на Общински съвет 
чрез търгове – 3 бр. за  29 715,00 лв.  

 учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда, 
построена върху имот частна общинска собственост на собственика на 
сградата – 3 бр. за  1 307,00 лв.;  

 изготвяне на заповед и договор за продажба на придаваеми 
части по регулация   за УПИ ІІІ - 144 кв. 83 по плана на гр. Бяла 
Слатина – 480,00 лв.. 

 изготвяне на заповед и договор за продажба на имот частна 
общинска собственост на собственика на сградата за УПИ V-2657 
кв.124 по плана на гр. Бяла Слатина – 5 520,00 лв.; 

 сключени договори за управление на имоти публична общинска 
собственост - 1бр.;  

 изготвяне на справки и издаване на удостоверения по молба на 
физически и юридически лица за собствеността и ползването на 
имотите; 

 изготвяне на отчети - тримесечни и годишни за движението на 
средства на НКЖФ до Националния компенсационен жилищен фонд 
при Министерси съвет; 

 приемане и обработване на заявления за изплащане на 
полагаща се компенсация по Закона за уреждане жилищните въпроси 
на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове – 6 бр. 

 поддържане и актуализиране на съставената към общината 
картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства.  



Отчет на Кмета на община Бяла Слатина  ноември 2011 – ноември 2012 
 

9 

 
Събраните суми от наеми за периода са 74 998,00лв. Несъбрани 

суми от наеми - 12 496,00лв. или 85.72%  е събираемостта към 
01.10.2012 година.  

За да се прекрати порочната практика от страна на 
недобросъвестни наематели на общинска имущество, към  30.09.2012 
година са изпратени писма до всички длъжници с повече от една 
вноска за издължаване в 15-дневен срок. 

 

IІІ. Общинска земя. 
 
Бъдещата политика на общината е в посока за дългосрочното 

отдаване под наем и аренда на земеделските земи. Това ще даде 
сигурност на земеделските производители и ще доведе до 
поддържането им в добро екологично и земеделско състояние. 

За отчетния период е извършено следното: 

 изготвени договори за отдаване под наем на пасища и мери по 
решение на Общински съвет Бяла Слатина за срок от 5 години по 
подадени молби от стопани - животновъди - 20 бр.; 

 изготвена тръжна документация и участие в проведените 
търгове за отдаване под наем на общинска земеделска земя. От 
проведените търгове за отдаване под наем на общинска земеделска 
земя са сключени договори за наем – 4 бр. за землищата на                  
с. Соколаре и Тлачене. Събраните суми са в размер на 11 972,00лв.  

 събрани дължими суми от договори за аренда на земеделска 
земя за периода –  57 000,00 лв. (от 1594. 307 дка): 

 събрани суми от договори за наем на земеделска земя – 
3 110,00 лв. (от 517.676 дка) 

 събрани суми от наеми на общински пасища – 9 734.54 лв.      
(от 3 245 дка) 

 изготвени справки до ОС „Земеделие” и ОД „Земеделие” във 
връзка със събиране на дължими суми за „бели петна” за стопанските 
2011/2012 и 2012/2013 г. - 99 691.00 лв. 

 изготвени справки за възстановяване суми на граждани, подали 
заявление до Общината при внесени суми за „бели петна” от 
арендатори за стопанската 2011/2012 г. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И 

ЕКОЛОГИЯ 
 

I. Инфраструктура и благоустрояване 
 

Приоритетите ни през изминалата година са с една насоченост - 
повишаване качеството на живот на жителите на общината и 
превръщането на населените места в привлекателно място за 
живеене. 
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Община Бяла Слатина положи големи усилия и вложи не малък 
финансов ресурс за подобряване на инфраструктурата и 
благоустрояване на централната част на града.     

Какво направихме? 

 изграждане на недовършен участък  дига на река „Скът” ;   

 частично ремонтирани опасни участъци на пътя гр. Бяла Слатина 
- с. Търнак; 

 ремонт на изпускателно съоръжение и контролирано изпускане 
водите на язовир „Драшан 2”; 

 почистени нерегламентирани сметища на изходите на гр. Бяла 
Слатина и другите населени места; 

 извозени и депонирани на регионалното депо  гр. Оряхово 2 970 
тона твърди битови отпадъци за периода 01.11.2011 г. - 01.11.2012 г. от 
ОП „Чистота и озеленяване”; 

 целогодишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци 
от всички населени места в общината по графици; 

 основно пролетно почистване на всички улици в гр. Бяла Слатина 
и общината с участието на работниците по Оперативни програми; 

 регулярно окосяване и неколкократно третиране от 
специализирана фирма с хербициди на зелените площи против 
паразити; 

 регулярно косене и почистване крайпътните ивици на  
четвъртокласните пътища на територията на общината; 

 включване на община Бяла 
Слатина в кампанията на БТВ „Да 
изчистим България за един ден” със 
събрани и извозени на депо Оряхово 
66,220 тона твърди битови отпадъци; 

 облагородяване парка на МБАЛ 
– Бяла Слатина - изсечена  ненужната 
растителност, изкоренени дънери, 
подравнен терена и засадени 
фиданки; 

 възстановяне и ежедневна поддръжка на площите в централната 
градска част на     гр. Бяла Слатина. 

 закупени 3560 бр. и засадени 4200 бр. декоративни цветя и  
закупени 700 бр. и засадени 760 бр. декоративни дървета; 

 направен ремонт и пуснати в 
експлоатация двата шадравана в 
централната градска част на         
гр. Бяла Слатина; 

 

 основно почистване и окосяване на 
гробищните паркове с активното 
участие на кметовете на 
населените места; 
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 възстановяване на  осветлението в участъци с липсващо такова в 
населените места на общината; 

 изграждане на ново осветление 
в парка при Културния дом в град Бяла Слатина и възстановяване на 
парковото осветление в централния парк на града. 

 извършване на текущ ремонт и поддържане на 
електроинсталациите в обектите, общинска собственост;  

 ремонтиране на 2 000 кв.м. тротоарна площ; 

 направено изкърпване на 1 700 кв.м. площи - нарушени участъци 
от уличната мрежа с асфалтова смес; 

 изграден нов тротоар 120 м. в МБАЛ – гр. Бяла Слатина;  

 направена основа на улица 1 500 кв.м. ; 

 изградена  площадка за спирка при фирма „Селебра” ЕООД;  

 извършен  ремонт на детска градина в с. Тлачене; 

 извършени ремонти в училища и детски градини в Община Бяла 
Слатина за отстраняване на недостатъци по проект „Подобряване и 
модернизиране на образователната инфраструктура в община Бяла 
Слатина“; 

 системно снегопочистване през зимния период с 9 бр. подготвени 
за целта специализирани машини и опесъчаване на опасни участъци от 
пътища и улици.  

 

II. Транспорт  
 
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 и през 
отчетния период няма предложения за промяна. 

Таксиметровият превоз на пътници се осъществява от 19 броя 
автомобили. 

През отчетния период са преиздадени 19 броя разрешителни за 
таксиметров превоз на пътници.  

Транспортното обслужване в общината се извършва по утвърдена 
от Областта схема, която включва 3 транспортни мрежи 
/републиканска, областна и общинска/ с 23 линии – маршрут. За две от 
тях не са се явили кандидати - Бяла Слатина – Козлодуй и Бяла 
Слатина - Оряхово. 

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

Извършени са ежемесечни заседания на комисиите за Обществен 
ред и сигурност, Общинската комисия за безопасност на движение по 
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пътищата, Транспортната комисия и на Комисията за контролиране 
средствата, отпускани от държавата за компенсиране на превозвачите. 

Съставът на Общинската комисия по обществен ред и 
сигурност през едногодишния период проведе шест заседания по 
време, на които са извършени следните по-важни дейности: 

Изготвен е годишен план за работата на общинската комисия по 
обществен ред и сигурност и е приет отчет за работата на комисията за 
2011г. и план за работа 2012-2013 г.; 

Приета е работна карта № 1 – „Актуализиран е състава на 
общинска комисия за обществен ред и сигурност и на Съвет за 
социално посредничество към общинската комисия”; 

Разгледан е проблемът с домашните и бездомни кучета;. 
Съвместно с комисията за безопасност на движението по 

пътищата, са разгледани варианти на предложения за промяна на 
организацията на движение в централна градска част - промяна на 
схеми за еднопосочно движение в централната градска част, схеми за 
обособяване на кръстовище между ул. ”Водотечна” и ул. „Хан Крум”, 
определяне места за спиране на инвалиди, места за местостоянки на 
такситата, места за спирки на градския автотранспорт, издадените 
разрешителни за таксиметров превоз и издадените разрешения за 
удължено работно време. 

Разглеждани са постъпили жалби от граждани; 
Разгледани са докладна от директора на ПГО „Елисавета Багряна” 

и от управителя на „Селебра” ЕООД  относно изграждане на автобусни 
спирки; 

Приета е работна карта № 2 - „Обезпечаване сигурността на 
гражданите, опазване на обществения ред преди, по време и след 
приключване на местните избори за кмет на с. Бъркачево                      
на 22.04.2012  г.”; 

Приета е работна карта № 3 „Засилване на полицейското 
присъствие в общината”; 

Приета е работна карта № 4 „Повишаване сигурността на 
гражданите и намаляване на битовата престъпност на територията на 
селата Търнава, Търнак и Габаре.”; 

Приета е работна карта № 5 „Обезпечаване живота, здравето и 
сигурността на учениците през учебната 2012-2013 г. и подобряване 
безопасността на движението по пътищата за предпазване на 
уязвимите участници в движението”. 

 
Съставът на Общинската комисия по безопасност на 

движението по пътищата през едногодишния период проведе пет 
заседания, по време, на които бяха  извърши следните по-важни 
дейности: 

Изготвен е годишен план за работата на общинската комисия по 
безопасност на движението по пътищата; 
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Разгледани са предписания на РУП Бяла Слатина относно 
състоянието и необходимостта от пътна маркировка по уличната 
мрежа; 

Разгледани са жалби на граждани за нередовното изпълнение на 
някои автобусни линии, за наличие на незаконно функциониращи 
таксита; 

Съставът на комисията се запозна с Областната стратегия за 
подобряване безопасността на движението по пътищата в област 
Враца за периода 2012 - 2020 г., която е динамичен и отворен документ 
и периодично ще бъде допълвана и актуализирана, съобразно 
настъпващите промени в приоритетите на областта, в националното 
законодателство или други фактори със стратегическо значение; 

Разгледана е и издадената през месец юли 2012 г. Наредба за 
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение 
на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на 
скоростта на движение и изискванията към тях.  

Разгледани са докладни от кметовете на населените места за 
изграждане на изкуствени неравности /ограничители на скоростта/. 

  

III. Координация на търговската дейност 
 

През изминалата година в областта на координацията на 
търговската дейност е извършено следното: 

 приемане и вписване на уведомления в Търговския регистър             
– 56 обекта; 

 приемане на заявления и издаване на разрешения за продажба на 
алкохол – 24 обекта; 

 приемане на заявления и издаване на разрешения за удължено 
работно време – 63 обекта; 

 приемане на заявления и категоризация на заведенията за хранене 
и развлечения и места за настаняване – 14 обекта; 

 Издаване на временни удостоверения – 14 обекта; 

 приемане на заявления и издаване на разрешения за вендинг 
машини – 18 бр.; 

 приемане на заявления и издаване на разрешения за амбулантна 
търговия – 21 бр.; 

 приемане на заявления и издаване на временни маршрутни 
пропуски за движение в ЦГЧ – 28 бр.; 

 

IV. Екология 
 

Сметоизвозването на битовите отпадъци от всичките 15 населени 
места на община Бяла Слатина се извършва до Регионалното депо в 
гр. Оряхово, за което общината заплаща  по  25 лв. с ДДС за 
депониране на тон отпадък.  
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Изготвена е програма за управление на твърдите битови отпадъци 
и всички животински и селскостопански отпадъци, генерирани на 
територията на общината.  

Разработен е технически  работен проект за рекултивация на 
съществуващото депо за ТБО на територията на Община Бяла 
Слатина, с който се кандидатства пред ПУДООС за отпускане на 
средства. 

През месец март 2012 година  Община Бяла Слатина получи 
целева субсидия в размер на 14 000,00 лв. за борба с комарите от 
Министерството на финансите и Главна дирекция „Гражданска защита” 
на МВР. 

Със заповед № 58 / 10.02.2012 г. на кмета на Община Бяла 
Слатина е забранена пашата на селскостопански животни в горските 
територии – държавна собственост в землищата на гр. Бяла Слатина, 
с. Буковец, с. Враняк, с. Драшан.  

Разработена е и приета Общинска програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Бяла Слатина 2012 г. – 2015 г. (Решение № 47 / 27.01.2012г. на 
Общински съвет гр. Бяла Слатина). 

Издадени са 9 броя становища за изграждането на бетонови 
торища с капацитет от 1 200 – 1 300 кв. м за съхраняване на твърд 
оборски тор в поземлен имот /ПИ/ № 000692, в землището на гр. Бяла 
Слатина. 

През изминалия период между Община Бяла Слатина и „ДДД Груп 
– Дезинфекционна станция” ООД е сключен договор за извършването 
на профилактични обработки против хлебарки, бълхи, плъхове, мишки 
и кърлежи на общински обекти и тревни площи.  

Разгледани 87 молби и заявления за премахване на дървесна 
растителност и са   издадени съответните разрешения; разгледани са 
25 жалби относно спазване на санитарно-хигиенните изисквания; 
издадени са 5 бр. позволителни за събиране и ползване на лечебни 
растения; извършено е маркиране на дървесина и са издадени 12 броя 
превозни билети за превоз на дървесина от почистването на собствени 
поземлени имоти и имоти в регулация на граждани. 

 Общинската епизоотична комисия гр. Бяла Слатина е провела 1 
заседание. 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, 
ЗАЕТОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

І. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ  

 
Европроектите са тези, които осигуряват основния инвестиционен 

ресурс за изграждането на общинската базисна инфраструктура. Те са 
и средството, с което местната власт се опитва да въздейства в 
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положителна посока върху качеството на живот в различните му 
измерения – икономика, заетост, култура, образование, социална 
политика, човешки ресурси. Познавайки местните нагласи, приоритети 
и потенциали през изминалата 1 година  разработихме и депозирахме 
проекти по различни мерки на няколко оперативни програми. Това 
допринесе за осигуряване на допълнителен безвъзмезден финансов 
ресурс, изключително важен за развитието на Бяла Слатина.  

За една година Община Бяла Слатина успя да разработи, 
договорира, управлява и изпълнява редица проекти, програми и 
инициативи, чието финансово изражение представлява сумата от 
близо 36 786 000 лв.  

В глобален аспект проектната дейност в общината е разпределена 
в следните категории:    

 
1. Одобрени и изпълнявани / управлявани проекти 
 

1.1. Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла 
Слатина” по ОПОС. 
На 26.06.2012 г. между Община Бяла Слатина и МОСВ в рамките 

на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” е сключен 
договор за безвъзмездна помощ за финансирането на проект 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. Тази най-
мащабна по размерите си инвестиция възлиза на 26 млн. лева и ще се 
реализира в рамките на следващите 33 месеца.   

Как се стигна дотук? 
В началото на годината се приключи и отчете 

окончателно проект за техническа помощ 
„Интегриран инвестиционен проект за водния 
цикъл на гр. Бяла Слатина”. В обхвата на проекта 
се включваше и разработването на качествен и 
пълен инвестиционен проект за ВиК - сектора на 
града. С него е кандидатствано за изграждане на 
реалната инфраструктура – Градска 
пречиствателна станция за отпадни води и 
съответната съпътстваща инфраструктура през 
2011 г. пред Министерство на околната среда и 
водите по ОП „Околна среда” 2007-2013 г.  

В резултат на това в процеса на оценка на проектното 
предложение, извършено от Експертна работна група, продължило 
близо 1 година, благодарение на усилията и действията на новия екип 
на Общинска администрация от проект, наследен с 52 забележки се 
стигна до успешното финализиране на процеса и подписване на 
договор за безвъзмездна помощ, с който ще се финансира най-
значимата инвестиция на територията на община Бяла Слатина след 
1990 г. 

В резултат на своевременните и адекватни реакции на екипа на 
Община Бяла Слатина беше възстановен паричен ресурс за 
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извършени разходи по проекта за техническа помощ в размер на над 
500 000 лв. Съществуваше реална опасност от непризнаване на част 
от направените такива, чието измерение можеше да достигне до 60% 
или общо 660 000 лв. 

По правилата на ОП „Околна среда” за инвестиционните проекти 
се предвижда и процент на съфинансиране от общите разходи, който 
следва да се осигури от общинския бюджет. По предварителните 
разчети размерът на собственото финансиране от общинския бюджет 
възлизаше на стойност от порядъка на 1,5 - 2 млн. лева. Предприетите 
от новото общинско ръководство действия и съвместната работа с 
консултанта по проекта минимизираха собствения принос до сумата от 
800 хил. лева. По този начин на общинския бюджет бяха спестени 
разходи от близо 1 млн. лева, които ще бъдат използвани в 
следващите години за обезпечаване на други съществени за местната 
общност нужди и приоритети. 

Основните дейности и етапи за изпълнение на проекта са свързани 
с изграждането на ПСОВ и съпътстващата я инфраструктура, както и 
реконструкция на участъци от канализационната мрежа на гр. Бяла 
Слатина и съпътстваща подмяна на компрометираната водопроводна 
мрежа в същите. 

И по-конкретно, градската пречиствателна станция за отпадни 
води ще се изгради в северозападната част на града с площ                  
8 180 кв.м., чиято цел е значително да се намали замърсяването от 
отпадъчните води на река Скът. Неразделна част от ПСОВ е 
съпътстващата инфраструктура към нея, а именно: 

 изграждането на довеждащ канализационен колектор; 

 довеждащ водопровод; 

 път от края на регулацията на гр. Бяла Слатина до площадката 
на ПСОВ; 

 външно електрозахранване 20 кV на ПСОВ. 
Проектът предвижда реконструкция на участъци от 

канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина и подмяна на 
водопроводната мрежа в същите участъци. Ще се премахнат всички 
зауствания на отпадъчните води по протежението на бреговете на река 
Скът и цялото отпадно водно количество ще бъде доведено до входа 
на пречиствателната станция, откъдето след пречистване ще бъде 
заустено в реката. 

1.2. Проект "Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ 
„Надежда” – с. Търнава, Община Бяла Слатина" по ОПРР 

През февруари 2012 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа 
за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с. Търнава, Община 
Бяла Слатина“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на 
оперативна програма "Регионално развитие". Инвестиционното 
намерение ще се осъществи в рамките на 24 месеца за сумата от 
1 507 082 лв. С проекта ще се осигури подходяща и ефективна 
социална инфраструктура в община Бяла Слатина, в съответствие с 
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бъдещите нужди и потребности на ползвателите на предлаганата 
резидентна услуга - център за настаняване от семеен тип.  

Предвидените дейности трайно ще създадат нов вид резидентна 
услуга, която ще замени неефективната социална институционална 
грижа за децата в риск. В дългосрочен аспект ще допринесе за 
развитието на устойчива градска агломерационна среда, съвместима с 
бъдещите изисквания на населението, подобряване на условията за 
развитие на човешките ресурси, и не на последно място, създаване на 
по-добри условия за живот на децата. 

Очакваните резултати от реализацията на дейностите по проекта 
са свързани с: 

 изграждане на 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип 
(ЦНСТ) на територията на гр. Бяла Слатина; 

 подобряване на условията за живот и интегриране на децата с 
увреждания; 

 подобряване качеството на предоставяната резидентна услуга; 

 създаване на предпоставки за устойчиво развитие на 
агломерационния ареал. 

1.3. Проект "Дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община 
Бяла Слатина" по ОПРР 

В ход е и изпълнението на проект  "Дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в  с. 
Попица, Община Бяла Слатина", който е за срок от 24 месеца и обща 
стойност на допустимите разходи от 723 082 лв., от които 36 154 лв.  - 
собствен принос. 

Проектът финансира изграждането на дребномащабна 
инфраструктура за превенция на населението от наводнения в 
квартали 6, 7 и 9 на село Попица, дългогодишен проблем за живущите 
в тези квартали. Новоизградените съоръжения - отводнителни, 
регулиращи и предпазни съоръжения на левия бряг на преминаващата 
в близост река Скът, способстват гарантирането живота и здравето на 
хората там, както и защита на имуществото им от евентуални рискове и 
щети, предизвикани от наводненията.  

1.4. Проект „Нови възможности за социално 
предприемачество и създаване на социално предприятие в 
Община Бяла Слатина” по ОПРЧР 

На 14 декември 2011 г. е подписан 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” за изпълнението на проект „Нови 
възможности за социално 
предприемачество и създаване на 
социално предприятие в Община Бяла 
Слатина”, на стойност 291 445 лв., с обща 
продължителност 18 месеца.  
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В рамките на проекта на територията на община Бяла Слатина се 
изгради и стартира работа на 1 август „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство”. В предприятието са ангажирани в 
трудова заетост общо 30 лица, които извършват дейности по 
озеленяване и благоустройство в детски градини, паркови 
пространства и населените места в Община Бяла Слатина.  

Проектът е изцяло насочен към социалната интеграция на лица от 
най-уязвимите групи на общината – роми, трайно безработни лица, 
лица с увреждания и т.н., чрез осигуряване на трудова заетост.  

 
1.5. Проект "Център за деца и родители „Аз и моето 

семейство” – комплексна, интегрирана и устойчива грижа за 
социално включване в Община Бяла Слатина" 

Проектът предвижда изграждането и утвърждаването на Център 
„Аз и моето семейство” като място за предоставяне на интегрирани 
услуги за деца от 0 до 7 г.  

Общо стойност на проекта възлиза на 846 784 лв, като 
собственият принос на Община Бяла Слатина е в размер на 47 000 лв., 
а срокът за изпълнение е 30 месеца. 

Основната цел на проекта е създаване в община Бяла Слатина на 

условия за социално включване и намаляване на бедността сред 

децата от уязвимите групи чрез инвестиране в ранното детско 

развитие.  

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта бе 
ремонтирана и оборудвана сградата, отредена за изграждането на 
Център за деца и родители „Аз и моето семейство”. За целта в 
детските градини на общината са обособени 8 стаи за работа с деца и 
родители от уязвимите общности.  

Потребители на предлаганите от центъра социални услуги ще са 
2825 деца и 630 родители. 

Предстоящо е сформирането на мобилна работна група, която 
освен услуги в центъра ще оказва такива и на терен. Общо 
предвиденият персонал за предоставяне на пакет услуги ще е 87 
човека. 

 
1.6. Проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес 

сътрудничество” по Програма за ТГС Румъния – България 
 
В края на месец април 2012 г. е 

подписан договор за финансиране, чрез 
Европейския фонд за регионално 
развитие на партньорски проект 
„Промоционална мрежа за трансгранично 
бизнес сътрудничество” по програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния – 
България. Общата стойност на проекта е 
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над 431 хил. евро, от които Община Бяла Слатина, като водеща 
организация по проекта следва да получи около 30 %. Партньори по 
проекта са Търговско-промишлена палата - гр. Враца,  кметство Бекет 
(Румъния), Търговско-промишлена и земеделска камара на област Олт 
- гр. Слатина (Румъния). Проектът ще се реализира за срок от 18 
месеца, а основните му цели са насочени към изследване и развитие 
на икономическия потенциал и възможностите за заетост на 
еврорегион „Враца – Плевен – Долж - Олт”, насърчаване на 
инвестициите, създаване на бизнес контакти и устойчива мрежа за 
бизнес, създаване на позитивен имидж на целевия еврорегион. 

 
1.7. Проекти по национална кампания "За чиста околна среда" 

Община Бяла Слатина се включи с 
проектни предложения в ежегодния 
конкурс на МОСВ и Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на 
околната среда на тема: “ОБИЧАМ 
ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”, част от 
националната кампания „За чиста околна 
среда”. С одобрените три проектни 

предложения (две в с. Търнава и едно в гр. Бяла Слатина) се 
реализираха дейности по почистване на замърсени с отпадъци 
общински терени, облагородяване на паркови пространства, 
озеленяване и зацветяване, парково мебелиране и др. подобни. 
Положи се началото на формирането на трайни навици за 
здравословен начин на живот и екологосъобразно поведение на 
хората. 

 
2. Одобрени  проекти, за които предстои да бъдат сключени 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 
2.1. Проект "Изграждане на общинско звено за помощ и грижа 

в дома – Бяла Слатина" по ОПРЧР 
В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”, Община Бяла 

Слатина предстои да реализира за период от 15 месеца проектно 
предложение за „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в 
дома – Бяла Слатина” на стойност от  246 465 лева. С проектните 
дейности към общинското предприятие „Пазари и социални дейности”, 
ще бъде изградено общинско звено за помощ и грижа в дома. За целта, 
по линия на проекта ще бъдат наети лица, предоставящи социални 
услуги в домашна среда на хора в неравностойно социално положение, 
а именно: 13 лични асистенти, 17 домашни санитари и 10 социални 
асистенти. Проектът предвижда назначаването на 42 лица – 40 лица 
доставчици на социални услуги и 2 лица персонал за управление. Те 
ще доставят социални услуги на 100 потребители в неравностойно 
социално положение.  
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2.2. Проект "Подобряване структурата на администрацията в 
Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ" 
по ОПАК 

През месец април тази година Община Бяла Слатина 
кандидатства с проект „Подобряване структурата на администрацията в 
Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ” по 
оперативна програма „Административен капацитет”. Стойността му 
възлиза на 59 147 лв., а периодът на реализацията му е 14 месеца. 
През месец ноември бе подписан договора с финансиращия орган и 
стартира изпълнението на проекта. 

Общата цел на проекта е подобряването на функционалността, 
ефективността и ефикасността на администрацията в община Бяла 
Слатина, а като специфични цели са заложени: 

 Предоставяне на качествено и подобрено обслужване на 
гражданите на територията на община Бяла Слатина; 

 Подобряване на организацията и работните процеси на 
администрацията в община Бяла Слатина; 

 Повишаване на прозрачността в дейността на администрацията. 
Успешното изпълнение на проектното предложение ще допринесе, 

както за подобряване на работната среда, в рамките на общината, така 
и до повишаването на компетентността на общинските служители. На 
база успешно реализирания Функционален  анализ ще се установят 
съществуващите пропуски, нередности, както и дублиращите функции 
в общинската администрация и посредством направения анализ, те ще 
бъдат успешно премахнати и избегнати. Това ще доведе до 
постигането на по-голяма ефективност и ефикасност в дейността на 
администрацията.  

Постигането на целите на проекта ще допринесе и за 
реализирането на политиката на Община Бяла Слатина по отношение 
подобряване качеството на административното обслужване и 
прозрачността на работата на общинската администрация, като част от 
стратегическите цели на Общинския план за развитие 2007 - 2013 г.  

 
3. Проектни предложения внесени за разглеждане от 
оценителни комисии в съответните компетентни органи / 
институции 
 
3.1. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

МБАЛ - гр. Бяла Слатина’’ 
Общината подготви проектно предложение на стойност            

265 879 евро, отнасящо се до прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в МБАЛ - гр. Бяла Слатина, с което кандидатства за 
финансиране пред Международен фонд Козлодуй (2010 – 2013). 
Проектът цели прилагане на комплексни енергийно ефективни мерки. 
Проектното предложение очаква финансиране. 
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3.2. Проект "Преустройство на кухня за нуждите на деца в 
неравностойно положение и други социално уязвими групи"  

"Преустройство на кухня за нуждите на деца в неравностойно 
положение и други социално уязвими групи" е наименованието на 
проект, с който общината кандидатства за финансиране пред 
Посолството на САЩ в България. Целта е да се подобри материалната 
база, респ. качеството на приготвяната от общинско предприятие 
"Пазари и социални дейности" храна. Инвестицията е на стойност 
35 000 щатски долара. 

 
3.3. Проект "Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в 

селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, 
Област Враца" 

Проектното предложение е по Мярка 321 „Основни услуги за 
икономиката и населението на селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони и е на стойност 5 866 623 лв. Общата му 
цел е насочена към подобряване на ВиК инфраструктурата на 
територията на селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, а от тук и на 
община Бяла Слатина като цяло, за осигуряване на населението на 
елементарни хигиенно-битови стандарти, а също така и за повишаване 
на привлекателността на общината за инвестиции и развитие на 
бизнес. Намаляване загубите на вода, честотата на авариите и 
оптимизиране на разходите по поддръжка и ремонт на ВиК 
инфраструктурата. Осигуряване на непрекъснато водоподаване.  

 
3.4. Проект „Закриване и рекултивация на общинското 

сметище за битови отпадъци, разположено в землището на          
гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”.“ 

Община Бяла Слатина кандидатства пред Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към 
Министерство на околната среда и водите за финансиране на 
инвестиционно намерение, отнасящо се до закриване и рекултивация 
на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в 
землището на гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”. 

Основната цел на проектното предложение е насочена към 
оптималното закриване на настоящото сметище за битови отпадъци на 
Община Бяла Слатина и извършване на техническа и биологична 
рекултивация на нарушения терен, изграждане на защитен екран на 
депото, възстановяване на хумусния му слой, затревяване и пълна 
естетизация на обекта, подобряване на екологичните характеристики 
на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху 
компонентите на околната среда.  

Общата индикативна стойност на инвестицията възлиза на около  
2 300 000 лв. 
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ІІ. ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ 
 
На 12 декември 2011 г. за осми пореден път Агенцията по 

заетостта организира връчването на наградите "Работодател на 
годината". Награди получиха 26 работодатели разделени в девет 
категории. Общинска администрация - Бяла Слатина зае първото 
място в категорията "Работодател, разкрил най-много работни 
места по програми и мерки за заетост" за това, че през 2011г. е 
назначила 483 безработни. Това е признание за проявената активност 
и инициативност на общината и доброто сътрудничество с Дирекция 
„Бюро по труда” Бяла Слатина.  

През 2012 г. община Бяла Слатина работи по следните програми: 

 Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:                  
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, ОП Развитие на човешките 
ресурси 

Към 30.09.2012г. по проекта работят 97 лични асистенти, 
предоставящи услуги на 104 потребители.  

Приоритетно в Проекта като потребители при условията на 
недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, 
етническа принадлежност и други се включват лица с трайни 
увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от 
постоянна грижа / обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания. 

За лични асистенти са наети:  

 безработни лица в трудоспособна възраст;  

 трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти 
или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране 
- в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен 
почасов труд. 

Почасовото обслужване дава възможност за удовлетворяване на 
специфични нужди на потребителите, чрез подбор и наемане на заети / 
самонаети лица с помагащи професии.  

 

 Проект „Нов избор - развитие и реализация” схема 
BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” по ОП Развитие на човешките 
ресурси 
за Община Бяла Слатина са  одобрени общо 244 нови работни 
места. След задължително обучение безработните лицата са 
назначени на срочен трудов договор за 1 година с месечно трудово 
възнаграждение от 380,00 лв. Дейностите стартираха на 16 юли 2012 г. 
и са разпределени по длъжности както следва: 

1. длъжност «Работник строителство»  - общо 37 лица, 
извършващи различни строително ремонтни дейности по изграждане и 
поддържане на сгради и др. строителни обекти; 
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2. длъжност «Работник поддръжка на пътища» - общо 60 лица, 
изпълняващи прости и рутинни дейности при възстановяване на пътна 
и тротоарна настилка;  

3. длъжност «Работник озеленяване» - общо 125 лица, 
разпределени във всички населени места, участващи в  изграждане и 
поддържане на зелените площи и обекти и  полагащи грижи за 
декоративната растителност в тях;  

4. длъжност «Организатор дейности» - общо 15 лица, чиято 
дейност е свързана с организиране и провеждане на традиционни и 
културни празници и прояви, спортни мероприятия, изготвяне на 
материали за историята на населените места; 

5. длъжност «Спасител при бедствия, аварии и катастрофи» - 
общо 11 лица, които извършват превантивни мероприятия, свързани с 
подобряване проводимостта на речните корита, премахване на 
нежелана растителност и натрупани битови отпадъци. Грижат се за 
почистване на отводнителните канализационни и дъждоприемни шахти 
и за почистване на паднали камъни и земни почви по пътищата. 
Участват в различни неотложни аварийно-спасителни дейности в 
кризисни ситуации, вследствие на наводнения, обилни снеговалежи, 
пожари и др. природни катаклизми. 

6. длъжност «Еколог» - 66 лица, които инспектират и осигуряват 
спазването на наредбите и правилниците за защита и опазване на 
околната среда. 

 

 През 2012 г. към Агенцията по заетостта стартира нова 
схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. С реализацията на 
схемата в Община Бяла Слатина са 
включени в обучение и заетост 244 
безработни лица, от които 202 
охранители, 10 работник - поддръжка на 
язовири и 32 работник – копач гробове.  

Схемата осигурява заетост на 
регистрирани безработни лица, като 
приоритетно са включени хора от 
уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална 
квалификация и недостиг на умения; с ниско образование; от 
етническите малцинства и трайно безработни лица. Инвестира се в 
знанията и уменията на наетите безработни, като по време на 
заетостта, чрез наставник им е осигурено обучение по ключови 
компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата 
работа. 

 

 Национална програма “От социални помощи към осигуряване 

на заетост”  
В резултат на реализацията на Проект по Националната програма  
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“От социални помощи към осигуряване на заетост” за периода 
01.01.2012– 31.12.2012 г. са разкрити 99  работни места, както следва:  

- Дейности с комунално – битов характер – 13 лица за срок от 6 
месеца при непълно работно време 6 часа. Дейността е стартира на 
01.04.2012г. и приключи на 30.09.2012г.  

- Дейности с траен характер - 53 лица за срок от 6 месеца при 
непълно работно време 6 часа. Дейността е стартира на 01.04.2012 г. и 
приключи на 30.09.2012 г.  

- Дейности със социален характер – 13 лица за срок от 6 месеца 
при непълно работно време 6 часа. Дейността стартира на 01.01.2012 г. 
и ще приключи на 31.12.2012 г.  

- Дейности по охрана, поддръжка и други – 20 лица за срок от 6 
месеца при непълно работно време 6 часа. Дейността стартира на 
01.01.2012 г. и ще приключи на 31.12.2012 г.  

 

 Регионална програма за заетост – 2012 г. 
Дейност: „Поддръжка на гробищни паркове”   
Основната цел е подобряване състоянието на гробищните 

паркове в населените места и  формиране на трудови навици и 
социална интеграция на безработните лица.  

Основните дейности и видове работа, включени в дейност 
„Поддръжка на гробищни паркове” са: комунално битови дейности 
свързани с поддръжка на гробищни паркове, дейности по опазване на 
околната среда и ремонтно - възстановителни дейности Чрез 
Регионалната програмата бе осигурена шест месечна заетост на 10 
безработни лица от целевите групи назначени като „работници по 
поддръжка на гробищни паркове”. 

Целеви групи:  
- лица с основно и по-ниско образование; 
- безработни лица над 50 години; 
Дейността стартира на 01.04.2012 г. и приключи на 30.09.2012 г. 

Проектът е финансиран от Републиканския бюджет. 
 
ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 
Основните принципи, правила и процедури за възлагане на 

обществените поръчки, както и контролът по разходване на 
обществени средства и предоставянето на актуална информация за 
възлаганите обществени поръчки са урегулирани в ЗОП.     

През изминалата една година се създаде елекронен регистър на 
обществените поръчки.  

За периода са проведените следните поръчки: 

 “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 
66,7 км на общинската пътна мрежа, разположена на 
територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2011 / 
2012 г.”. Договорът е сключен с „Пътно поддържане – Бяла Слатина” 
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ЕООД на 06.12.2011 г. Стойностна договора - 60 000,00лв. с ДДС. Срок 
на договора - 30.03.2012 г.  

 „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за 
нуждите на домашен социален патронаж и столово хранене на 
Община Бяла Слатина”. Договорът е сключен с „ИНТЕР” ЕООД,      
гр. Луковит на 31.01.2012 г. Стойност на договора - 60 000,00лв. с ДДС. 
Срок на договора - 31.01.2013 г.  

 „Зареждане с горива - дизелово моторно гориво, бензин 
А95, газ пропан - бутан, на МПС и градинска техника на Община 
Бяла Слатина, чрез използване на карти за регистрация и 
авторизация на покупките /безналично плащане/”. Договорът е 
сключен с "Круиз 77" ООД, гр. Долна Баня на 26.01.2012 г. Стойност на 
договора - 287 123,00лв. с ДДС. Срок на договора - 26.01.2013 г.  

 „Строително - монтажни работи по проект 
„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез 
отводняване на квартали в с. Попица, община Бяла Слатина”. 
Договорът е сключен с "Инертстрой-Калето" АД, гр. Мездра на 
26.01.2012 г. Стойност на договора – 661 509,14лв. с ДДС.  

 „Доставка на материали и консумативи за същинската 
работа на Социално предприятие/озеленяване/ –  гр. Бяла 
Слатина”. Договорът е сключен с “Агрофарма БГ” ЕООД с. Търнава на 
07.05.2012 г. Стойност на договора - 52 248,96лв. с ДДС. Срок на 
договора - 10.03.2013 г. 

 „Периодични доставки на компютърни аксесоари, 
канцеларски материали и офис консумативи по заявка на 
възложителя в Община Бяла Слатина, съгласно приложена 
спецификация”. Договорът е сключен с “ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД,   
гр. Плевен на 22.05.2012 г. Стойност на договора - 36 760,21лв. с ДДС. 
Срок на договора - 22.05.2014 г. 

 "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 
строително - монтажни работи по договори:                     

 1. „Дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица” - договор 
BG161PO001/1.4-06/2010/017, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за 
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията в 
градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда 
и превенция на риска”, финансирана от Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007 - 2013”;  

2. „Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ Надежда –        
с. Търнава, Община Бяла Слатина” - договор BG161PO001/1.1-
12/2011/042, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституализация на 
социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: 
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„Социална инфраструктура”, финансирана от Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013”. Договорът е сключен с ЕТ „ЗОЯ 
ПАСКАЛЕВА” гр. Плевен на 28.06.2012 г. Стойност на договора - 
10 290,00лв. с ДДС.  

 

 "Изпълнение на СМР на обекти:  
1. "Почистване коритото и възстановяване 

проводимостта на река Габърска и приток р. Бриша, р. Езерото 
и р. Марла от ОК 60 до ОК 168 - с. Габаре, общ. Бяла Слатина"; 

2. "Ремонт на сградата на читалището в с. Попица", на 
основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Договаряне без обявление по 
ЗОП. Договорът е сключен с "Сребреня 99" АД,        гр. Бяла Слатина на 
31.07.2012 г. Стойност на договора - 366 811, 22лв. с ДДС. Датата на 
завършване на обекта се определя на  76  (седемдесет и шест) 
календарни дни считано от датата на откриване на строителната 
площадка на обект 1  и 68 (шестдесет и осем) календарни дни считано 
от датата на подписване на договора за СМР за обект 2. 

 "Ремонт на път IV - VRC - 1014,/Соколаре - Тлачене/ от км 0+000 
до 15+800 и път IV - VRC 1011 /Търнава – Галиче/от км 0+000 до км, 
10+000”. Договорът е сключен с „ВИАГРУП” ЕООД, гр. Плевен на 
02.08.2012 г. Стойност на договора -104 900,00лв. с ДДС. Срок на 
договора - 60 календарни дни от датата  на подписване на договора. 

 „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни 
услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните 
разпоредители на бюджетни средства”.  

 "Доставка на минералбетон 0-40 мм и 0-63 мм и асфалтобетон 
плътна смес”. Договорът е сключен с „ВИАГРУП” ЕООД, гр. Плевен на 
07.08.2012 г. Стойност на договора - 78 669,36лв. с ДДС. Срок на 
договора - 60 календарни дни от датата  на подписване на договора. 

 „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление 
за подпомагане по ПРСР, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” – за инвестиции отнасящи се до 
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения в населените  места с под 2000 еквивалентни жители на 
Община Бяла Слатина”. Договорът е сключен с "ЗАВЪР" ЕООД, гр. 
София на  14.08.2012 г. Стойност на договора - 39 000,00лв. с ДДС. 
Срок на договора - 7 календарни дни от сключване на договора. 

 "Доставка на течно гориво - Дизел за отопление на 
общинските образователни, социални звена и общинска 
администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез 
Стокова борса". Договорът е сключен с "Тера Корп" ЕООД,               
гр. Костинброд на 19.09.2012 г. Стойност на договора - 628 360,42лв. с 
ДДС. Срок на договора - 12 месеца от сключване на договора. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ 
 
I. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Училища 
През отчетния период учебните заведения функционират 

нормално, без сътресения, с изключение на шест неучебни дни, поради  
тежките зимни условия. 

През учебната 2011 / 2012 година на територията на община Бяла 
Слатина функционират 10 общински училища, от които 3 начални, 3 
основни, 1 прогимназия и 3 среднообщообразова-телни училища, от 
тях 6 са средищни: НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина; НУ „Цани 
Гинчев” гр. Бяла Слатина; Прогимназия „Св. Климент Охридски” гр. 
Бяла Слатина; СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина; СОУ „Христо 
Ботев” с. Габаре; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Попица. 

 През новата учебна 2012 / 2013 броят на училищата остава 
непроменен. 
        Транспортът  за учениците, въпреки многото аварии на 
училищните автобуси е осигурен.  

През учебната 2012 / 2013 година броят на учениците, които 
пътуват до средищните училища е 367. Пътуването на учениците е 
организирано по утвърдени маршрутни разписания. Към момента 
общината разполага с 6 училищни автобуса – 32 - местни – 3 бр.,         
30 - местен – 1бр.; 27 - местен – 1 бр. и 15 - местен – 1 бр. 

Всички училищни автобуси, които се стопанисват от община Бяла 
Слатина са  минали  на технически преглед на 29 август 2012 г. 
Прегледите са осъществени от  ДАИ - Враца. Освен проверка на 
техническата изправност на автобусите е проверена изрядността на 
документите на водачите. 

Проблем е недостатъчният брой училищни автобуси, което 
затруднява пътуването на учениците над 16 годишна възраст. 

С цел задържане подлежащите на задължително обучение 
ученици, представители на Дирекция «Хуманитарни дейности» в 
периода от месец март до месец юни 2012 г. са извършили тематични 
проверки в общинските училища, обект, на които  са посещаемостта на 
учениците, организацията на столовото хранене, безпланите закуски и 
мерките  за превенция на отпадащите ученици. 

През изтеклия период общината съвместно с директорите на 
училищата работи по обхвата на подлежащи на задължително 
обучение ученици, които през настоящата 2012 / 2013 учебна година 
постъпиха в първи клас. 

Бюджетът на 10 - те общински училища е приет  след 
утвърждаване на формулата за разпределение на средствата - 
държавна дейност за общинските училища по бюджет 2012 г. и 
решение на Общински съвет Бяла Слатина. 

В бюджета на общината са заложени средства за дофинансиране 
на маломерни паралелки в СОУ „Христо Ботев” с. Галиче, СОУ „Христо 
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Ботев” с. Габаре, ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак, ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” с. Попица  в размер на 7 317 лв.. 

 Решение № 224 / 30.08.2012г. и решение 259 / 27.09.2012 год. на 
Общински съвет Бяла Слатина е допуснато функционирането на 
следните маломерни паралелки през новата 2012 / 2013  учебна 
година:  

 

Училище,
седалище 

 
 

Клас/ 
Пара 
лелка 

Брой 
ученици 
в пара-

лел ката 

Недос-
тиг до 
норма-
тива за 
минима 

лен 
брой 

Единен 
разходен 
стандарт 

Размер на 
необходими-
те допълни-

телни 
средства 

Източник 
на 
финанси
ране 

СОУ”Хр. 
Ботев“    
с. Галиче 

VIII 14 4 1355 лв. 1084 лв. Училищно 
настоятел
ство  

IX 12 6 1355 лв. 1626 лв. 

X 11 7 1355 лв. 1897 лв. 

XI 15 3 1355 лв. 813 лв. 

  20 1355 лв. 5420 лв. 

СОУ”Хр. 

Ботев“ с. 

Габаре 

VIII 15 3 1355 лв. 813 лв. Договор 
със ЗК 

”Габаре 
2005” 

X 16 2 1355 лв. 542 лв. 

  5 1355лв. 1355 лв. 

О
У

 ”
С

в
.с

в
.К

и
-р

и
л

 

и
 М

е
то

д
и

й
” 

с
. 

П
о
п
и
ц

а
 

I 14 2 1355 лв. 542 лв. Дог. № 1 / 

13.08. 

2012 г. с 

ЕТ ”Иван 

Стойчев” 

III 14 2 1355 лв. 542 лв. 

V 17 1 1355 лв. 271 лв. 

VI 17 1 1355 лв. 271 лв. 

VII 14 4 1355 лв. 1084 лв. 

VIII 16 2 1355 лв. 542 лв. 

  12 1355 лв. 3252 лв. 

ОУ „Г.С. 
Раков  
ски” с. 
Търнак  

IV 14 2 1355 лв. 542 лв. Дог.№ 1 / 
20.08.2012г  

ЗКПУ 
”Труд” с. 
Търнак 

VI 15 3 1355 лв. 813 лв. 

VII 11 7 1355 лв. 1897 лв. 

VIII 14 4 1355 лв. 1084 лв. 

  16 1355 лв. 4336 лв. 

ОУ „Хри-
сто 

Ботев”с. 
Търнава 

VIII 13 5 1355 лв.  1355 лв. ЧЗК 
”Надежда” 
с. Търнава 

 
Община Бяла Слатина, съвместно с ръководствата на учебните 

заведения, се стреми да подобри материалната база.     
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Голяма част от ремонтните дейности са извършени от                  
ОП „Чистота и озеленяване“ - Бяла Слатина, което доведе до 
намаляване разходите на учебните заведения. 

За стартиране на новата учебна година са направени следните 
частични ремонти: 

  НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина - материално – 
техническата база е обновена: подменени са секционните шкафове за 
съхранение на учебниците, монтирани са мултимедийни проектори във 
всяка класна стая. В занималните на полуинтернатните групи са 
монтирани климатици и решетки за обезопасяване от кражба, 
боядисани са цоклите и стените в класните стаи; 

  НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина -  извършен е частичен 
ремонт на класните стаи, коридорите  и ученическия стол; 

  НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина -  извършен е 
частичен ремонт, включващ цялостно вътрешно пребоядисване на 
цялата сграда - класни стаи, коридори, фоайета, тоалетни помещения 
и ученически стол. В компютърния кабинет и в игротеката на І клас са 
монтирани климатици, изградена е нова пожаро-известителна система; 

 ОУ „Христо Ботев” с. Търнава -  извършени са  частични 
ремонти на двете училищни сгради: претърсване и подмяна на цигли 
на покрива, ремонт на тавани, боядисване на коридори и класни стаи, 
построена е нова водомерна шахта, обновени са дворни и тротоарни 
настилки; 

 Прогимназия „Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина -
извършен е  частичен ремонт на 2 класни стаи и подмяна на парен 
котел; 

 СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина - извършен е частичен 
ремонт; 

 СОУ „Христо Ботев” с. Габаре - извършен е частичен ремонт: 
боядисване на подове и стени; подмяна на подова настилка в една 
класна стая; 

 СОУ „Христо Ботев” с. Галиче – извършен е частичен ремонт;  

 ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Попица е извършен частичен 
ремонт на парната инсталация, който се състои в подмяна на нов парен 
котел и разглабяне и продухване на радиаторите, свързването им с 
нови тръби, поради изгниване на старите; 

 ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак е извършен частичен ремонт 
на двете сгради, боядисани са цоклите и коридорите в класните стаи. 
Боядисани са  фасадите. 

Общинските училища сe включват активно в изпълнението на 
програми и проекти за по – качествен образователен процес; проекти, 
които създават условия за целогодишно включване и ангажиране на 
учениците в извънкласни и извънучилищни дейности.  

По проект: „Да направим училището привлекателно за младите 
хора” - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски 
Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2012-2013 г. са одобрени 6 училища 
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/НУ "Христо Смирненски" - Бяла Слатина, СОУ „Христо Ботев”              
с. Галиче, ОУ „Христо Ботев” с. Търнава, ОУ „Георги Стойков Раковски” 
с. Търнак, ПАГ „Никола Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета 
Багряна” гр. Бяла Слатина. 

 Общината подпомогна участието на изявени ученици в областния 
кръг на олимпиадите по история и цивилизация, химия и опазване на 
околна среда, биология и здравно образование като осигури  превоза 
на учениците до гр. Враца.  

През месец април община Бяла Слатина бе домакин на 
областното ученическо състезание по безопасност на движението по 
пътищата „Да запазим децата на пътя - 2012“. В състезанието взеха 
участие 8 ученически отбора от 7 общини от област Враца, включващи 
по 1 ученик от V, VI, VII, и VIII клас. Отборът на        СОУ „Васил Левски“ 
Бяла Слатина зае трето място. 

На 01.01.2012 г. стартира проект „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. Четири средищните училища: НУ „Цани Гинчев”; ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” с. Попица, СОУ „Христо Ботев” с. Габаре и СОУ 
„Васил Левски” гр. Бяла Слатина проведоха процедура по Закона за 
обществените поръчки за Доставка на готов топъл обяд за учениците 
за периода на учебните 2012 / 2013, 2013 / 2014 и 2014 / 2015 година. 

Община Бяла Слатина осигурява медицинското обслужване в 
учебните заведения. В общинските  училища и детски градини в   гр. 
Бяла Слатина са разкрити 10 здравни кабинета. Два кабинета са 
обособени в двете професионални гимназии и 1 здравен кабинет в ОУ 
”Св. св. Кирил и Методий” с. Попица. В  останалите населени места 
поради малкия брой ученици, здравното обслужване се осъществява от 
личните лекари. 

 

2. Детски градини 
Броят на функциониращите основни детски градини в община 

Бяла Слатина за отчетния период е шест /4 целодневни детски градини 
и 2 обединени детски заведения/ с осем филиала, като в селата 
Буковец, Комарево, Враняк и Драшан липсват детски заведения, но 
болшинството от деца са обхванати в детски градини в с. Соколаре и в 
новооткритата група в с. Тлачене.  

В детските заведения за учебната 2011 / 2012г.  са се  обучавали 
813 деца, от които 200 деца са 5-годишни и 182 – 6-годишни.  

Със Заповед 105 / 28.02.2012 г. на Кмета на общината са 
утвърдени формулите за разпределение на средствата – държавна и 
местна дейност по бюджет 2012 г., след обсъждане с директорите на 
детските заведения на територията на общината.  

Директорите на детските градини управляват сравнително добре 
средствата по делегирания бюджет, което е видно от месечните им 
отчети, които са нов момент в управлението на общината.  
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Общината осъществява  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 и сигурността  на детските градини и 
събираемостта на таксите, съгласно утвърден план за проверка. 

През отчетния период детските градини активно се включиха в  
Национална 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”. 

ЦДГ „Незабравка” гр. Бяла Слатина и ЦДГ „Червена шапчица”       
с. Габаре работиха по Националната  програма „С грижа за всеки  
ученик” - модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от 
подготвителните групи”. 

Общината бе партньор при организирането и провеждането на 
инициативите по повод 130 години предучилищно образование: 
изложба на детски рисунки под надслов  „Любими герои от приказките 
на баба и дядо”, ретроспективна изложба от стари снимки от живота на 
детските градини - ”Старите ленти разказват”, научно – практическа 
конференция „Детската градина – обществена отговорност за 
бъдещето”. Основните акценти на форума насочиха вниманието към 
разширяване на пространството за популяризирането на добри 
практики и иновации в детската градина, свързани с мотивирането на 
децата за обучение, за създаване на среда, отговаряща на 
изискванията, интересите и потребностите им. Специален гост и 
ръководител на форума бе проф. Гюрова, преподавател в СУ ”Св. Кл. 
Охридски” гр. София.   

Пет от докладите, отличени на конференцията продължиха 
участие в областната конференция. 

Детските заведения се включват активно във всички инициативи и 
мероприятия, организирани от общината. 

През месеците юли и август общината съвместно с директорите на 
детските заведения работи активно за пълен обхват на подлежащите 
на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2012/ 2013 г. 
пет и шест годишни деца.  

За учебната 2012 / 2013 г. в детските заведения са обхванати 860 
деца. Това е с  47 деца повече от предходната учебна година. Броят на 
записаните 5 - годишни е 225, а на шестгодишните деца - 204.   

В началото на учебната 2012 / 2013 г. бе разсформирована 
смесената възрастова група на  детската градина в  с. Враняк - филиал 
на ЦДГ „Червена шапчица” с. Габаре. Причините са  недостатъчния 
брой деца  за формиране на група, съгласно изискванията на Наредба 
№ 7 / 2000г. 

 На 02.10.2012 г. официално бе открит филиал на ЦДГ 
„Незабравка” в с. Тлачене.  
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В Община Бяла Слатина  функционира Общинска комисия  за 
закрила  на детето с консултативни и  координационни функции, 
състояща се от 15 члена. Комисията осъществява сътрудничество, 
кооординация и подпомага обмена 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 кмета на Община Бяла Слатина. През 
месец март е избран секретар, тъй като до момента не е имало такъв. 
Изработени са и правила за реда и организация на работа на 
Комисията. През месец май 2012 г. е актуализиран и  утвърден нейният 
състав. 

Комисията провежда редовни заседания най-малко веднъж на два 
месеца по предварително установен дневен ред. Проведените 
заседания до момента са по повод  събития, касаещи положението на 
деца в риск, разглеждане на кандидатура за професионално приемно 
семейство, обсъждане на  социални проекти, текущи въпроси и 
проблеми, касаещи правата на децата в Община Бяла Слатина. 

 

3. Местна комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ 

През отчетния период МКБППМН работи в 15 членен състав. 
Към момента  са проведени  две заседания на комисията, на които 

е приет отчета за дейността й през 2011 г., план за работа през 2012 г. 
и е актуализиран състава на комисията.    

През периода са разгледани 35 възпитателни дела и са наложени 
възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.  

През консултативния кабинет са преминали 20 деца, както и 
родителите на всички деца, посещаващи обществен възпитател. 

Един от най-важните акценти в работата на комисията е 
превантивната й дейност. По направление „ранна превенция и 
консултативна дейност с малолетните и непълнолетните“, бяха 
посетени училищата в гр. Бяла Слатина, с. Търнак, с. Търнава и           
с. Галиче, където  се проведоха разговори и беседи, изнесоха се 
лекции и се представиха презентации по превенция на агресията, 
трафика на хора, СПИН и наркомании. 

Проведени са заседания с председателите на УКБППМН за 
подобряване на съвместната дейност между тях и ОбКБППМН, както и 
организирането на съвместни мероприятия, насочени към превенцията 
на деца и ученици в риск.  

МКБППМН оказва съдействие на училищните власти 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 и адекватна, професионална 
помощ на деца с рисково поведение и на родители, които срещат 
затруднения при възпитанието на децата си.   
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Превантивната дейност на МКБППМН е свързана и с организиране 
на различни по вид културни мероприятия, целящи да ангажират 
свободното време на децата особено през лятната ваканция. 
Организиран бе  конкурс и изложба на тема: „Не на агресията, да на 
толерантността”; проведе се анкета - проучване за употреба и 
злоупотреба с наркотични вещества; съвместно с РУП – Бяла Слатина 
бе организиран „Ден на отворени врати в полицията”.  

 
II. КУЛТУРА  

 
Културният живот в общината през изтеклия период е обусловен 

от мероприятията, заложени в Календара на културните, религиозни и 
спортни празници в община Бяла Слатина, приет от Общинския съвет в 
началото на  годината с Решение № 59 / 20.02.2012 г. и в Програма за 
развитие на читалищната дейност в община Бяла Слатина през 2012 г., 
приета с Решение № 60 / 20.02.2012 г. на Общински съвет Бяла 
Слатина. В календарния план  са заложени както традиционни 
мероприятия, така и нови за общината ни прояви. През отчетния 
период по-важни са: 

 откриване на Коледните и Новогодишни празници със 
запалването на новогодишната елха и конкурса за най-хубава 
новогодишна украса на търговски обект;  

 отбелязване на деня на лозаря, съвместно с пенсионерския клуб 
и читалището в с. Соколаре и деня на влюбените - 14 февруари с 
празнична шатра, картички и вино ; 

 раздаване на мартеници на гражданите на общината и изложба 
на мартеници от детските градини; 

 празничен концерт по случай  3-ти март - Национален празник на 
Република България; 

 отбелязването на 8 март – Международен ден на жената и 
раздаване на 400 гербера и 100 саксийни цветя; 

 в чест на Международния ден на театъра Община Бяла Слатина 
и Театрално студио „Лъч” към ПАГ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина с 
ръководител Лъчезар Лазаров, организираха първата за последните 
години театрална постановка ,представена от белослатински ученици. 
Постановката „Изпаднали от каруцата на Бога” е драматизация по 
разкази на незабравимия Йордан Радичков; 

 8 април – Международният  ден на ромите  бе отбелязан с 
редица мероприятия, протекли под надслов „Да играем и учим заедно”. 
Игрите „Бързи, смели, сръчни”, конкурсите за есе и рисунка дадоха 
възможност децата да покажат своя талант и творчески заложби. 
Завършек на този празник бе и тържественият концерт с пищните 
ромски песни и танци.  

 Великденските празници започнаха с прекрасна изложба базар 
на яйца  и козунаци, направени от сръчнитете ръце на деца, ученици и 
изкусни майсторки, както и богат избор на детска литература, 
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представена в НЧ ”Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина. За децата бе 
организиран конкурс „Нарисувай своя Великден”, проведен под 
празнична шатра, за да могат всички да видят работата на малките 
художници. 

 24 май започна с празнично шествие и продължи с голям концерт 
в НЧ ”Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина. В рамките на майските 
културни празници се проведе и 
Асамблея на детското и ученическо 
творчество. В продължение на 2 дни 
децата и учениците на 
Белослатинската община пяха, 
рецитираха, танцуваха и най - вече се 
забавляваха;  

 1 юни – Международният ден на 
детето бе отбелязан на площада с 
участието на деца от общинските 
детски градини;  

 Концерт на възпитаници от всички възрасти и школи към НЧ 
”Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина  . 

 С детска дискотека - шоу  „Здравей лято” на открито бе 
отбелязано началота на лятната ваканция. 

 Традиционният есенен панаир 
бе проведен от 13 до 16 септември. 
Началото му бе поставено от детски 
празник „Деца и хвърчила”. 
Изложбата с интересни композиции 
от зеленчуци и плодове и рисувани 
хвърчила,  изработени от детските 
градини, впечатли гражданите на 
Бяла Слатина, а малките палавници 
пускаха хвърчила и се радваха на 
шегите на бате Радко.   

 Концертите на Софи Маринова, Преслава, Ивана и ВИГ „Сигнал” 
радваха жителите и гостите на Бяла Слатина. 

За първа година по време на панаирните дни Бяла Слатина стана 
организатор на пленер с участието на няколко млади художници от 
други градове. Картините, посветени 
на Бяла Слатина творците дариха на 
Галерията при НЧ ”Развитие - 1892” 
гр. Бяла Слатина  и подредиха 
изложба с тях.  

Четвъртият фестивал на пенси-
онерските клубове събра всички 
почитатели на песента и показа чу-
десната организация на пенсионер-
ските клубове от Общината.  
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В тези празнични дни сили премериха и най-силните мъже на  в 
Бяла Слатина, демонстрирайки много добри възможности в 
дисциплината „Вдигане от лег” и надпреварата за купата на Кмета на 
общината. 

Гости на тържествената церемония по повод празника на гр. Бяла 
Слатина бяха министър Тотьо Младенов, народни представители, 
евродепутати и кметове на градове, гости от Сърбия и страната. 
Знамето на България бе издигнато от Мис „България 2012” - нашата 
съгражданка Габриела Василева, която беше и гост в Откритото студио 
„Гордеем се с Вас”. 

 Отбелязването на 100 години от Балканската война бе 

организирано от Община Бяла Слатина и Кметство село Търнава с 
тържествена церемония и концерт пред паметника на загиналите във 
войните в центъра на селото. 

 През месец октомври 2012 г. НЧ „Развитие - 1892“ и община Бяла 
Слатина организираха поредица от мероприятия по повод 120 години 
от основаването на читалището. В продължение на седмица жителите 
и гостите на Бяла Слатина станаха свидетели на: Общинска 
краеведска конференция „120 години читалище „Развитие“ – просвета и 
духовност“ ; Конкурсна изложба - базар „Есенна палитра“; Шести 
фестивал на шлагерната песен „Цепелина“; Тринадесети общински 
фестивал на българската народна и забавна песен „Златното петле“. 

  Кулминация на празничните дни бе тържественият концерт с 
участието на художествени групи и състави от читалището. Във връзка 
с юбилея бе открита и паметна плоча „Българийо, на твоите чеда“.                                    

      През изминалия период към НЧ ”Развитие - 1892” гр. Бяла 
Слатина бе създадена така очакваната 
театрална група, която представи и 
своята първа постановка „В старо село 
на край света“ на Недялко Йорданов.  

На територията на общината има 14 
народни читалища - във всички 
населени места с изключение на             
с. Драшан с общ брой субсидирана 
численост на персонала 37,5 щатни 

бройки. През тази година субсидираната численост на персонала е 
увеличена с 0.5 – щат по проект ”Глобални библиотеки” за кметство 
Бъркачево. 
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На заседание на комисия, определена със Заповед № 188 / 
19.04.2012 г. на Кмета на община Бяла Слатина са разпределени 
средствата за читалищна дейност за 2012 г.  Общо делегираните от 
държавата средства за читалищна дейност са в размер на   216 600 лв. 
за 37.5 щатни бройки.  

Съгласно Решение № 55 на Общински съвет Бяла Слатина за 
подпомагане развитието на културната дейност в община от собствени 
приходи за читалищата за 2012 г. е предвидено дофинансиране  в 
размер на 50 000 лв. Средствата от местна дейност са разпределени,  
съобразно подадената от читалищата  информация за разходите за 
издръжка и планираните  мероприятия.  

 
III. СПОРТ 

 
Община Бяла Слатина подпомага финансово спортните клубове и 

осигурява персонал за поддръжка и охрана на спортните бази. В 
бюджета на общината са заложени 
150 000 лв. за подпомагане на спорта. 
Част от тези средства са изразходени за 
покриване на стари задължения. Към 
момента липсва  програма за развитие 
на спорта в общината и наредба за 
условията и критериите за финансиране 
на спортните клубове.Това ще е първата 
задача за новата финансова година. 

Благодарение на финансовата помощ на общината продължава 
тренировъчна дейност и участие в областно и зонално първенството на 
детско-юношеските формации на ФК ”Чавдар”. Общината подпомага и 
футболните клубове от „А” областна група: ФК ”Любимец” с. Търнава, 
ФК „Ботев” с. Бърдарски геран и ФК „Ботев” с. Попица. 

Повод за гордост ни дадоха и състезателите на ВК ”Чавдар” Бяла 
Слатина, придобили право за участие в зонално първенство на Регион 
„Хемус” – юноши младша възраст.  

През отчетния период се 
проведоха ученическите игри по 
футбол и волейбол в три възрастови 
групи. Представители на училищата на 
територията на общината взеха 
участие и в  областния етап от 
ученическите игри. Отборът  по 
волейбол на ПАГ ”Н. Й. Вапцаров” гр. 
Бяла Слатина - юноши VІІІ - Х клас 
достигна до националния етап  и 

премери сили с още 10 отбора.  
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През месец май тази година тържествено бе отбелязан 80 - 
годишният юбилей от създаване на клуба по волейбол. По този повод 
на стадион „Чавдар“ бе открита паметна плоча.  

 В началото на лятото общината организира общински детски 
футболен турнир под патронажа на Кмета на община Бяла Слатина. В 
турнира взеха участие 8 отбора. 

През лятото  детските отборите по футбол  и волейбол  със 
съдействието на общината летуваха  на българското черноморие и  
там участваха  в организираните турнири. 

 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 
 

І. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
Още в самото начало на мандата  на Кмета на общината жителите  

на кметство Попица и кметство   Бърдарски геран се радват на нова  
придобивка - стоматолигични кабинети. Общината е предоставила 
помещения в тези населени места на символични цени. Помещенията 
са освежени, почистени и пригодени за работа. Намират се в бившите 
здравни служби. По този начин освен, че населението се обслужва и 
общинската собственост се съхранява по най-добрия начин.  

За задоволяване на потребностите на жителите от селата се 
открихаоще  два нови стоматологични кабинета  в с. Търнава и              
с. Габаре. 

Нов медицински кабинет отвори врати в с. Търнава. Така 
общопрактикуващите лекари в селото се увеличиха. Това доведе до 
повишаване на  конкурентноспособността между специалистите и 
подобряване  обслужването на населението. 

С настъпването на лятото Община Бяла Слатина организира 
кампания „За здравето на всеки – всеки ден”. Кампанията беше 
насочена към всички граждани. За целта се откри здравен пункт в 
сградата на общината, който работеше през месеците юли и август. 
Медицински специалисти извършваха безплатни манипулации и 
измерване на кръвно налягане на желаещи граждани. 

С цел оптимизиране на работата на „МБАЛ - Бяла Слатина“ ЕООД,  
след решение на Общинския съвет е сключен договор с прокурист. 

Общината е дала и своите гаранции за дофинансиране в размер 
на 25% на проект ”Повишаване на конкурентно-способността на „МБАЛ 
- Бяла Слатина“ ЕООД чрез покриване на международно признати 
стандарти” по ОП ”Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика 2007 - 2013 г.”. Стойността на проекта е  
410 058 лв. 

Преведени са средства за смяна на тръба  на скенера на „МБАЛ - 
Бяла Слатина“ ЕООД в размер на 23 700 лв., а също така  са заложени 
в бюджета и средства за  остатъка от 35 000 лв. за окончателното 
плащане на тръбата. 
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През отчетния период общината заедно със сдружение 
„Национална мрежа за здравни медиатори” се включи в проекта   
„Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма 
за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн - Подобряване на 
здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа. 
През месец март бе назначен  здравен медиатор, който в продължение 
на 2 месеца, изпълняваше своята дейност, но в последствие се отказа 
и Общината се лиши от една  полезна и необходима дейност, свързана 
с населението в риск. 

През месец март пред ръковоството на общината и на Общинския 
съвет бе презентиран  проектът „Общински телемедицински 
консултативен портал”. Същността на проекта е свързана с една нова 
формация, наречена телемедицина, която е стратегическо средство за 
менажиране и управление на административни, консултиращи и 
диагностициращи процеси.  Общината обмисля своето участие в 
проекта. 

През отчетния период беше направена инвентаризация на  
кабинети в здравните служби на територията на общината, които 
кабинети и инвентар е отдаден под наем на общопрактикуващи лекари.  

 
ІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ  
 
В началото на отчетния период Кметът на общината и служители 

от дирекция “Хуманитарни дейности” посетиха институциите за 
предоставяне на социални услуги в общината - ДСХ с. Попица; ДДУИ  
с. Търнава; ЦНСТ с. Бърдарски геран. На проведените работни срещи 
се обсъдиха проблемите и перспективите на съответните институции. 
Експерти от Дирекция ”Хуманитарни дейности” разработиха и нова 
Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в 
община Бяла Слатина. 

На  08.12.2011 г.    Министърът на труда и социалната политика 
Тотю Младенов връчи на кмета на Община Бяла Слатина, 
споразумение  за бъдещи съвместни действия при изпълнение на 
проекта  "И аз имам семейство" по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси". Проектът е в изпълнение на стратегията на 
правителството „Визия за деинституционализацията на децата в 
Република България" и е насочен към развитие на приемната грижа 
като алтернатива на настаняването на децата в специализирани 
институции. Приоритет при неговата реализация е помощта за 
бебетата и децата до 3 години, както и за децата с увреждания. 
Община Бяла Слатина в качеството и на партньор на Агенция за 
социално подпомагане, който е конкретен бенефициент по проект  „И аз 
имам семейство” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия 
BG051PO001-5.2.11,  осъществи подбор на двама социални работници, 
предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Бяла Слатина. 
Предстои предоставянето на услугата „Приемна грижа”. Изготвени са 3 
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информационни кампании за популяризиране на проекта и 
информиране на обществеността за същността на услугата „Приемна 
грижа” и целите на проект „И аз имам семейство”. Направени са и 
информационни срещи в ДДУИ „Надежда” с. Търнава и ЦНСТ               
с. Бърдарски геран с цел да се проучи възможността служители от тези 
институции да станат приемни родители. 

В периода от 10.05.2012 г. до 10.08.2012 г. е извършено проучване, 
оценка и обучение на девет от подалите заявление кандидати за 

приемни родители. За тях е събрана и 
изготвена необходимата документация. 
Прекратено е кандидатсването на едно 
лице за приемен родител. 

За всеки кандидат е изготвен и 
краен доклад от оценката и са 
представени пред комисия по приемна 
грижа в РДСП Враца. Седем от 
кандидатите вече са утвърдени и са 
вписани в регистъра по приемна грижа. 

За другите двама кандидати предстои представяне пред ново 
заседание на комисията в РДСП Враца. 

На територията на общината функционират 12 пенсионерски клуба 
със 775 члена, на които са подсигурени помещения за осъществяване 
на дейността им. Пенсионерските клубове се включват много активно в 
културния живот на общината /надпяване в рамките на панаирните дни, 
празнуване на международния ден на възрастните хора/ и в различни 
фестивали в страната. Водят разнообразен  и интересен живот, като 
при възможност си организират екскурзии в страната  и чужбина. 
Общината  от своя страна ги подпомага финансово според 
възможностите си.  

С оглед оптимизация на структурата и подобряване качеството на 
предлаганите услуги през месец февруари бяха закрити  ОП ”Домашен 
социален патронаж” и ОП ”Общински пазар и дейности”. Тяхната 
дейност се пое от новооткритото ОП „Пазари и социални дейности”. 

Новооткритото предприятие: 

 предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в 
неравностойно положение, самотни хора от община Бяла Слатина;  

 приготвя и предоставя  топла храна на възрастни хора, хора в 
неравностойно положение, самотни хора, лица с намалена възможност 
за социална адаптация, определена от РЕЛКК / ЦЕЛКК, лица с трайно 
намалена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК / НЕЛК от 
община Бяла Слатина; 

 организира ученическо столово хранене - форма на услуга за 
децата от различни възрастови групи; 

 стопанисва, поддържа общински пазари и тържища и събира 
такси за ползване на същите ; 
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 събиране на такси за ползване на места, върху които се 
организират събори, панаири, тържища; 

 събиране на такси за ползване на тротоари, площади, улични 
платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за 
разполагане на маси на открито, столове, витрини /сезонно/; 

 събиране на такси за ползване на площади, които са общинска 
собственост – моторни колички за забавление за деца; 

 събиране на такса за ползване на място в салона на ресторант 
„Скът”. Събиране на такси от  „вендинг”  машини. 

На 15.11.2011 г. при извършена проверка от инспектори към ОДБХ 
са констатирани нарушения в кухнята на вече закритото ОП ”Домашен 
социален патронаж”. Извършено е предписание № 060215 от ОДБХ за 
необходим ремонт на складове, кухненски блок, санитарен възел, 
подове, стени и тавани. Кухнята на ОП ”ДСП” се намира  в ПГО 
”Елисавета Багряна”, на ул. „Н. Вапцаров” № 1. Потребителите на 
услугата към 15.02.2012 г. са едва 158 лица, като в селата Драшан и 
Алтимир услугата не се предоставя. 

С цел повишаване качеството на услугата „домашен социален 
патронаж”, осигуряване на необходимите санитарни условия за 
приготвяне на храната и по-добри условия на труд за служителите се 
извърши преместване на кухнята на закритото ОП ”ДСП” в сграда на 
Общината.  

В кухненския блок на ресторант „Скът” на закритото ОП ”Общински 
пазар и дейности” са разработени две топли кухни: за нуждите на 
ученическо столово хранене и на домашен социален патронаж.  
Обособяването на двете топли кухни е съгласувано с Областна 
Дирекция „Безопасност на храните“. 

Общинското предприятие има сключени договори с всички 
общински училища на територията на Бяла Слатина за доставка на 
топъл обяд за учениците. Стойността на един купон за обяд на ученик е 
1,60 лв. Храната, която приготвя и предоставя предприятието е 
напълно съобразена с Наредбите и изискванията на Българска агенция 
по безопасност на храните. 

От първи март тази година със заповед на Кмета на Община Бяла 
Слатина в таксите на потребителите на услугата „Домашен социален 
патронаж“ не се включва стойността на горивото, необходимо за 
доставяне на храната по домовете. Стойността на горивото се заплаща 
от общината. Таксата за услугата е еднаква за всички потребители от 
общината. 

След откриването на новото общинско предприятие потребителите 
на услугата „Домашен социален патронаж„ се увеличават непрекъснато 
и вече се ползва във всички населени места на територията на община 
Бяла Слатина.  

По график, изготвен от Директора на предприятието социални 
работници ежедневно посещават потребители по домовете и 
осъществяват обратна връзка с тях. 



Отчет на Кмета на община Бяла Слатина  ноември 2011 – ноември 2012 
 

41 

ОП „Пазари и социални дейности” ежедневно обслужва  над 890 
лица, от които над 650 ученика в дейност „Ученическо столово хранене“ 
и над 240 потребители на услугата „Домашен социален патронаж”. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ  И ПУБЛИЧНОСТ 

 
І.  АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ 
 

В периода 15.11.2011 г. - 06.11.2012 г. в общинска администрация 

са извършени следните административни услуги: 

 в Дирекция АПИО 

 Удостоверение за раждане – оригинал - 196 бр. 

 Удостоверение за раждане – дубликат - 719 бр. 

 Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал - 36 бр. 

 Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат - 81 бр. 

 Препис-извлечение от акт за смърт – за І път - 205 бр. 

 Препис-извлечение от акт за смърт – за ІІ и следващ път – 198 бр. 

 Удостоверение за постоянен адрес – 133 бр. 

 Удостоверение за настоящ адрес - 53 бр. 

 Заверка на заявление за постоянен адрес - 367 бр. 

 Заверка на заявление за настоящ адрес - 203 бр. 

 Удостоверение за семейно положение - 1979 бр. 

 Удостоверение за наследници - 890 бр. 

 Служебна бележка - 109 бр. 

 Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина - 
177 бр. 

 Декларация за припознаване на дете – 117 бр. 
 

 в Дирекция „Устройство на територията и 
строителство“ 

 Издаване на скица- виза - 65бр. 

 Издаване на скица за УПИ имот – 486 бр. 

 Издаване на скица на поземлен имот или сграда – 21 бр. 

 Презаверка скица – 73 бр. 

 Одобрение проект – 47 бр. 

 Издаване на удостоверения за технически характеристики и 
обстоятелства по ТСУ - 416 бр. 

 Разглеждане по законосъобразност,обработка и одобряване и  на 
инвестиционни проекти - 3 бр. 

 Разглеждане на жалби,подадени в периода и проверки на място 
във връзка със същите – 3бр.  
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 Разглеждане на проект в ЕСУТ – 28 бр. 

 Отговори по жалби – 3бр. 

 Издаване на удостоверение за търпимост по § 16 от ПР на ЗУТ – 
17 бр. 

 Удостоверение за въвеждане строеж в експлоатация – 17 бр. 

 Служебни бележки за административен адрес – 3 бр. 

 Издаване на разрешения за строеж – 52 бр. 

 Издаване на удостоверения по чл. 175 от ЗУТ – 3 бр. 

 Издаване на допускане за изготвяне на ЧИПУП – 1 бр. 

 Съставяне на протоколи по чл. 195 от ЗУТ – 1 бр. 
 

 в Дирекция „ Общинска собственост, обществени поръчки и 
екология“ 

 Удостоверения за извършена обстоятелствена проверка – 165 бр. 
 

Като приход от административните услуги в бюджета на общината 
за отчетния период  са постъпили  40 659,45 лв. 

Предоставен е достъп до ЛБД на община Бяла Слатина на всички 
кметства, чрез което е осигурено директно издаването на 
удостоверения за настоящ и постоянен адрес чрез програмата 
„Актопис“ от всички села.  

Осигурено е ежедневно актуализиране на базата по електронен 
път до всички кметства, имащи достъп до Интернет. 

Предоставен е достъп до НБД на всички служители в дирекция 
АПИО, работещи с граждански регистри, което им дава възможност за 
издаване на всички удостоверения през НБД. Предстои поетапно да 
бъде предоставен достъп до НБД на кметовете на съставните 
кметства.  

Закупени са програмни продукти за работа на общинска 
администрация и кметствата на обща стойност 11 616,00лв. от 
“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД, а 
именно: 

 АКСТЪР- КМЕТСТВА  

 АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ  

 АКСТЪР ИНВЕСТИЦИИ /обществени поръчки/ 

 АКСТЪР WEB ПОРТАЛ /актуализация/ 
АКСТЪР КМЕТСТВА позволява с минимални разходи всяко 

кметство да бъде свързано с информационната система на общината. 
Модулът позволява малките селища да се включат в Националната 
система за обмен на електронни документи и да предоставят 
комплексни административни услуги. 

AКСТЪР КАСА е програмна система, предназначена да 
автоматизира дейностите, свързани с плащанията на различните 
видове такси, услуги и събирането на наеми, извършвани в общинския 
център за информация и услуги и кметствата. 
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АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ е специализиран 
продукт, който осигурява публикуването на интернет страницата на 
общината на „живи” данни, съдържащи се в регистрите на общинската 
информационна система. 

АКСТЪР ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ е модул към програмния 
продукт АКСТЪР ОФИС, който съхранява данни за различните 
обществени поръчки които общината провежда. Модулът е 
предназначен за създаване на регистър, съдържащ  систематизирано 
основните данни за поръчките . 

Проведено е двудневно обучение на служители от общинска 
администрация, на кметовете и гл.специалисти в кметствата за работа 
с документооборотна програма „Акстър - офис“, модул  „Акстър - 
кметства“ и „Акстър – каса“. Обучението е извършено от доц. Моско 
Аладжем – ръководител на Централна лаборатория по компютърна 
графика и ГИС /гео информационни системи/ към Технически 
университет - София и г-н Стоян Жилов. По време на обучението е 
направена теоретична презентация на документооборотна система на 
общината и кметствата. Демонстрирана е практическа работа с  
интегрирания програмен продукт, обединяващ в едно система за 
документооборот, система за управление на административните 
процеси и система за контрол на дейността в администрацията - 
„Акстър офис“. Проведена е практическа работа на всеки кмет и 
гл.специалист в кметство върху демонстрационна версия на продукта. 

Извършена е демонстрация на плащане на такси и услуги  в 
кметствата чрез програмен продукт „Акстър каса“, както и: Приключване 
на касата. Справки за направени плащания. Анулиране на плащания. 
Повторно разпечатване на документи и др. 

От 01.11.2011 г. започна поетапното въвеждане и работа на 
кметствата с програмните продукти. Към настоящия момент с 
програмните продукти работят кметствата: Алтимир, Буковец, 
Бърдарски геран, Бъркачево, Враняк, Драшан Габаре, Попица, 
Соколаре, Търнак, Търнава. 

Въвеждането на новите модули на програма „Акстър“ по 
кметствата доведе до следните облекчения: 

 отпадна необходимостта да се водят входящ и изходящ 
дневник. Въведе се електронен такъв; 

 създаде се възможност за директна връзка на кметствата с 
общината; 

 облекчаване работата на служителите за бързо и лесно 
намиране на документи и правене на справки; 

 заявленията и придружаващите ги документи за извършване на 
административни услуги се подават и завеждат в кметствата без да е 
необходимо пътуването на гражданите до  общинския център ; 

 заплащането на таксите се извършва в чрез програмата „Акстър 
– каса“, като отпадат кочаните за събиране на такси. 

 платежните нареждания се разпечатват  от програмата; 
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Закупен е нов сървър за общината и компютърни конфигурации и 
периферни устройства за общинска администрация и кметствата на 
обща стойност 13 100,00  лв.  

От 01.12.2011г. заработи софтуера за местни данъци и такси (МДТ) 
към Информационната система на общините "Матеус". Софтуерът е 
разработен от Информационно обслужване по поръчка на 
Министерство на финансите (МФ), което го предоставя безвъзмездно 
на общинските администрации. Той замени и обедини работещите до 
този момент стари програми под DOS. „Матеус" създава единен и 
модерен интерфейс за работа в общинските данъчни служби, като 
позволява на общинската администрация да улесни комуникацията с 
клиентите си и да подобри качеството на обслужване. С него е 
предоставена възможност за online - инкасиране в селата на Община 
Бяла Слатина, което заменя изцяло ръчните приходни кочани, 
определя точно дължимите задължения към датата на плащане, 
позволява плащане на всички данъчни задължения на територията на 
общината. До настоящия момент към системата са включени осем 
села, като плана е до края на 2012 г. да заработят online всички 
населени места на територията на Общината. 

„Матеус" вече дава възможност за извършване на плащания на 
ПОС терминали в касите на МДТ. По този начин системата реализира 
политиката на МФ за намаляване на разплащанията в брой, което 
значително облекчава гражданите и бизнес организациите. Към 
системата е разработено и Web базирано приложение, което позволява 
online - проверка на задълженията на данъчно задължено лице към 
съответната община. Услугата работи в реално време и на практика тя 
може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения до 
данъчно задължените лица. Внедряването на двете приложения 
предстои до края на 2012г., като на 30.10.2012 г. беше подписан 
договор за въвеждането им. 

                  
ІІ. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
  
• Споразумението с „Албена“ ЕООД 
След получена покана за доброволно изпълнение по дело, 

образувано от „ Албена“ ЕООД, гр.Мездра за сумата от 318 646.57 лв. и 
завеждане на нови три дела срещу Община Бяла Слатина се наложи 
обстоен преглед и анализ на документите по четирите договора. 
Състояха се няколко срещи с представител на фирмата-изпълнител. 
Преговорите доведоха до благоприятен за Общината резултат, а 
именно подписване на споразумение за разсрочено плащане на 
задълженията на Община Бяла Слатина, и то само до размера на 
главниците. Разноските по делата, адвокатските възнаграждения и 
лихвите, които Общината успя да си спести са над 150 000 лв. 

На 30.09.2012г. беше направено и последното плащане по 
споразумението за разсрочване на задълженията на Община Бяла 
Слатина към „Албена“ ЕООД. 
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• Споразумението с „Битексгруп“ ЕООД 
След проведените редица срещи с представители на фирма 

„Битексгруп” ЕООД, Общината сключи споразумение за разсрочване на 
задълженията си по договор за възлагане на малка обществено 
поръчка, като успя да договори заплащане единствено на главницата и 
да спести лихвите и съдебните разноски, които биха натоварили 
бюджета на Общината при влизане в съдебна зала. 

 
• 250 хил. лв. преведени в повече на „Химкомерс инженеринг“ 
След няколко месечни преговори се сключи съдебна спогодба с 

„Химкомерс инженеринг“, на който Община Бяла Слатина е превела 
250 хил.лв. в повече. Договори се разсрочено плащане на всичко 
дължимо – главница,съдебни разноски, адвокатски хонорар, както и 
лихва от момента на предявяването на иска до окончателното 
изплащане на задължението на плевенската фирма. Загубите на 
Общината се състоят в невъзможността да претендира изплащането 
на лихви от момента на грешното превеждане на сумата, поради 
фактът, че делото е заведено година и половина по-късно. 

• Висящо дело с „ФСБ ФабрикКонфекшън България“ ООД 
След незаконосъобразно проведена процедура на конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот публично-общинска собственост, 
Общината се оказа ответник по дело с цена на иска 188 951.51 лв. 
Ищец по делото е „ФСБ Фабрик Конфекшън България” ООД. Общината 
е изправена пред вероятността да бъде осъдена да заплати 
претендираното от фирмата обезщетение за направени инвестиции, 
пропуснати ползи от нереализирана продукция, както и стойността на 
наема, който фирмата заплащала за друго помещение, което била 
принудена да наема, за да продължи дейността си. Всичко това на 
общата стойност от 188 951.51 лв., ведно с лихви за забавено 
плащане, съдебни разноски и адвокатски хонорари. 

През изминалата година Община Бяла Слатина е била страна по 
72 дела. От тях в полза на общината са решени 13, Единадесет от 
делата са загубени и по 5 са сключени спогодби.Останалите са висящи 
и предстои тяхното решаване. 

През отчетния период по заявления на граждани са назначени 
настойнически съвети на 2 лица. 

Издадени са 193 бр. наказателни постановления за извършени 
нарушения по Наредба № 1, Наредба № 2, Наредба № 9, Наредба      
№ 15 на Общински съвет - Бяла Слатина и ЗОСИ. 

 
ІІІ. ПУБЛИЧНОСТ 
 
През едногодишния период на управление започна издаването на 

Общински информационен бюлетин Бяла Слатина, който има 8 
издания. В него се отразяват важни събития от живота на общината. 
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На 21.05.2012 г. бе учреден Обществен съвет за подпомагане 
работата на кмета на общината, чиято цел е активно и компетентно да 
подпомага местната власт при формирането и реализирането на 
политики от местно значение, определящи се от приоритетите 
заложени в мандатната програма. Той включва представители на 
различни сфери - учители, лекари, бизнесмени, земеделски 
производители, общественици, ръководители на институции.  

Съветът прие Устройствен 
правилник за дейността си и свой 
изпълнителен орган, който 
включва председател, зам.-пред-
седател и секретар. За председа-
тел на съвета бе избран г-н Цоко 
Дановски – управител на ЕТ 
„ЖИЛАС“. За  негов заместник бе 
избрана  г-жа Йонета Каленска - 
управител на фирма „Сребрена 
99“, а за секретар г-жа Таня 

Петкова - директор на Дирекция „Бюро по труда” - Бяла Слатина.  
След учредяването си Обществения съвет провежда 2 работни 

срещи, по време на които са разгледани следните въпроси: Състояние 
на Общинския бюджет към 30.06.2012 г.; Обсъждане на 
инвестиционното намерение на Холдинг „ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР 
КОПРИНА АД”; Обсъждане организацията на движението в града; 
Обсъждане програмата за панаирни дни Бяла Слатина - 2012; 
Представяне на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла 
Слатина; Представяне на нови схеми по  ОП “Развитие на човешките 
ресурси” с възможност за кандидатстване на бизнеса; Програми и 
мерки за подпомагане по ПРСР /мярка 121, мярка 141/ 

                                                         
Обновен е сайта на общината. Включени са нови рубрики, които 

дават богата информация за дейността на общинската администрация, 
Общинския съвет, кметствата, образователните и културни институции, 
спортните  и неправителствени организации, здравните заведения и 
общински предприятия и др. 

За по-голяма прозрачност на сайта на общината в рубриката 
„Публични регистри“ ще бъдат качени: Регистър на общинската 
собственост и Регистър на обществените поръчки, откъдето 
гражданите ще могат да се информират за имотите на общината, 
проведените обществени поръчки и сключени договори с 
изпълнителите. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Уважаеми съграждани, 
дами и господа, 
 
Считам, че предприетите през първата година на нашето 

управление действия за изпълнение на Мандатната програма за 
управление на община Бяла Слатина 2011 - 2015 г., са показателни 
за активната ни намеса при решаване на обществено значимите 
проблеми на хората от всички населени места в общината. 

Искам да изразя благодарността си към всички, с които 
работихме през изтеклия период в добро взаимодействие за 
просперитета на общината – общинските съветници, кметовете 
на населени места, служителите в общинската администрация, 
членовете на Обществения съвет, представителите на 
гражданския сектор и бизнеса.  

Благодаря ви за проявената отговорност и активно участие 
при решаване на възникналите проблеми. Благодаря ви за 
разбирането и добронамерена съпричастност към общите ни усилия 
да направим нашия град и нашата община по-добри и по-
привлекателни за живеене места. 

Вярвам, че и през следващата, нелека във финансово отношение 
2013 година ще продължим със същата воля и упоритост да 
работим в интерес на община  Бяла Слатина  и на нейните жители, 
че ще успеем с общи усилия да запазим социалната сигурност и да 
създадем по благоприятни условия за живот. 

Към какво да насочим  усилията си: 
Динамична, агресивна политика за привличане на финансови 

средства от Оперативните програми, програмите на 
министерства и фондове, съобразно потребностите на 15-те 
населени места в община Бяла Слатина. 

Засилен и най-вече ефективен контрол за целесъобразно, 
ефективно и ефикасно разходване на средствата от Общинския 
бюджет от всички разпоредители с бюджетни средства. 

Практически усилия на всички нива и структури за създаване на 
благоприятна и привлекателна среда за развитие на реалния 
сектор, за привличане на външни инвеститори, за разкриване на 
дейности и нови работни места, за създаване на оптимални условия 
за учене, занимания с културни и спортни дейности на всички 
възрастови групи от населението.  

Оптимизиране работата и засилване взискателността към 
кметовете и кметските наместници за активна и ефективна 
работа, свързана с обслужване на населението и облагородяване на 
населените места. 
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Нашите усилия и занапред ще са продиктувани от разбирането, 

че всички искаме да живеем в по-уютен и по-привлекателен град, в 
по-красива община, предоставяща по-големи възможности за труд, 
обучение, спорт и развлечения. 

Дължим го на децата си и на нашите родители.  
 
Вярвам, че заедно ще успеем!   


