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ВЪВЕДЕНИЕ

Правно основание
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кме-
тът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената 
от него Програма за управление.

Период на отчета
Отчетът обхваща периода 01 ноември 2012 година –01 ноември 2013 година.

Институционална рамка
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Бяла Слатина и 

ръководената от него изпълнителна дейност на общинската администрация, из-
вършени в съответствие с:

• програмата за управление на кмета (2011 – 2015 г.);
• Общинския план за развитие (2005 – 2013 г.);
• Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;
• Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2013 г., свързани 

с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за по-
добряване на социално – икономическото развитие на общината.

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен 
аспект работата на отделните структурни звена на общинската 
администрация, а именно:

А. ОБЩиНСКи ФиНАНСи, ОБЩиНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 и СТОпАНСКи ДЕЙНОСТи;

Б. АДМиНиСТРАТиВНО и пРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ. ЧОВЕШКи РЕСУРСи,  
 АДМиНиСТРАТиВЕН КАпАЦиТЕТ и УпРАВЛЕНиЕ. 
 иНФОРМАЦиОННО ОСиГУРЯВАНЕ и пУБЛиЧНОСТ. 
 ОМп, ОХРАНА и СиГУРНОСТ;

В. ГРАДОУСТРОЙСТВО,  иНФРАСТРУКТУРА, 
 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ и ЕКОЛОГиЯ;

Г. ЕВРОпЕЙСКи ФОНДОВЕ, пРОГРАМи и МЕРКи 
 ЗА ОСиГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ пАРТНЬОРСТВА и иНиЦиАТиВи;

Д. ОБРАЗОВАНиЕ, КУЛТУРА и СпОРТ;

Е. ЗДРАВЕОпАЗВАНЕ, СОЦиАЛНи ДЕЙНОСТи и УСЛУГи.
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А. ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 
Към края на 2011 г. общината наследи над 760 000 лв. просрочени задължения, 

от които 585 000 лв. капиталови разходи. Към декември 2012 г. просрочените за-
дължения на общината вече са намалели на 504 000 лв., от които 417 000 лв. капи-
талови. В края на деветмесечието на 2013 г. неразплатените задължения, останали 
от предишното управление са вече 412 000 лв., от които 372 000 лв. капиталови. по 
погасителния план,  приет от Общинския съвет до края на годината ще бъдат пога-
сени още 13 000 лв. от неразплатените задължения на общината. през 2013 г. Общи-
на Бяла Слатина не допуска просрочени задължения, всички ВРБК /второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити/ получават навреме бюджетните си субсидии и 
разплащат задълженията си още в месеца на възникването им.

през м. май 2013 г., след проверка на годишния отчет за 2012 г. от Сметна па-
лата същият беше заверен без резерви с обръщане на внимание. Това становище на 
Сметна палата е още един показател, за това че се работи във вярната посока и че 
при изготвянето на годишния отчет на общината не са констатирани съществени 
отклонения.

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, и положим 
старание за удовлетворяване исканията при решаването на поставени проблеми. 
Но в момент на икономическа криза и наследени големи неразплатени задължения 
първият принцип, на който залагаме е ограничаване на разходите и максимална 
прозрачност.

 
БЮДЖЕТ 2013

На 27 февруари Общинският съвет прие бюджета на общината за 2013 година. 
Към 30.09.2013 г. събраните приходи и направените разходи са както следва:

изпълнението приходите на общината за деветмесечието на 2013 г. сравнено с 
изпълнението на приходите към същия период на 2012 г. е както следва:
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Собствени приходи Община Бяла Слатина, в т.ч. Детски градини

Наименование на пара-
графи

№ 
на §

Уточ-
нен 

план 
2012

Отчет 
30.09.2012

Уточ-
нен 

план 
2013

Отчет 
30.09.2013

% изпъл-
нение 

спрямо 
2012

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪчНИ ПрИХОДИ 
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И 
ДрУГИ ДАНЪЦИ   705394 593573 763758 712521 120.04
Данък върху доходите на 
физическите лица 01 00 39000 30125 39000 30368 100.81
окончателен годишен (патен-
тен) данък 01 03 39000 30125 39000 30368 100.81
Имуществени  и други 
местни данъци 13 00 666000 563054 724583 681978 121.12
данък върху недвижимите 
имоти 13 01 210000 185617 210000 203366 109.56
данък върху превозните 
средства 13 03 265000 238459 280000 244029 102.34
д/к при придоб. на имущ. по 
дарение и възмезден начин 13 04 190000 138978 233450 233450 167.98
туристически данък 13 08 1000 0 1133 1133 100.00

Други данъци 20 00 394 394 175 175 44.42

2. НЕДАНЪчНИ ПрИХОДИ   1361627 996839 1814194 1519681 152.45
Приходи и доходи от соб-
ственост 24 00 222285 183612 467589 331925 180.78
нетни приходи от продажба 
на услуги, стоки и продукция 24 04 5000 1010 223100 129202 12792.28
приходи от наеми на иму-
щество 24 05 80000 78020 104489 104489 133.93

приходи от наеми на земя 24 06 102285 102285 105000 98144 95.95
приходи от дивиденти 24 07 30000 0 31000 0 0.00
приходи от лихви по текущи 
банкови сметки 24 08 5000 2297 4000 90 3.92
Общински такси 27 00 1129485 817644 946800 819763 100.26
за ползване на детски градини 27 01 100000 72845 100000 82745 113.59
за ползване на детски ясли и 
други по здравеопазването 27 02 10000 8320 11500 10950 131.61
за ползване на ДСп и други 
общински социални услуги 27 04 110000 56564 86000 71941 127.19
за ползване на пазари, тържи-
ща, панаири, тротоари и други 27 05 220685 116380 21000 15246 13.10
за битови отпадъци 27 07 532500 464579 532500 482153 103.78
за технически услуги 27 10 40000 19305 30000 19856 102.85
за административни услуги 27 11 100000 71128 100000 89379 125.66
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за откупуване на гробни 
места 27 15 300 0 300 0 0.00
за притежаване на куче 27 17 1000 0 500 230 100.00
други общински такси 27 29 15000 8523 65000 47263 554.53
Глоби,санкции и наказател-
ни лихви 28 00 8000 3726 36160 36160 970.48
глоби,санкции,неустойки,нак
.лихви,обезщетения и начети 28 02 8000 3726 36160 36160 970.48

Други неданъчни приходи 36 00 0 0 11156 6279 100.00
реализирани курсови раз-
лики 36 01 0 0 -5 -5 100.00
получени застрахователни 
обезщетения за ДМА 36 11 0 0 1154 1154 100.00
получени други застр.обез-
щетения 36 12 0 0 633 633 100.00
други неданъчни приходи 36 19 0 0 9374 4497 100.00
Внесени ДДС и други данъ-
ци върху продажбите 37 00 -24900 -24900 -44205 -44205 177.53
внесен ДДС (-) 37 01 -21615 -21615 -40703 -40703 188.31
внесен данък в/ху прих. от 
стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-) 37 02 -3285 -3285 -3502 -3502 106.61
Постъпления от продажба 
на нефинансови активи 40 00 23009 13009 355838 340453 2617.06
постъпления от продажба на 
сгради 40 22 10000  5000  0.00
постъпления от продажба на 
НДМА 40 30 2240 2240 12000 1615 72.10
постъпления от продажба 
на земя 40 40 10769 10769 338838 338838 3146.42

Приходи от концесии 41 00 3745 3745 6370 6370 170.09
Тек.  дарен,пом. 
др.безвъзмездно получ. 
суми от стран. 45 01 3 3 24223 22936 764533.33
Капиталови дарения, по-
мощи и др.безв.пол.суми от 
чужб 46 40 0 0 10263 10263 100.00
ВСИчКО  МЕСТНИ ПрИ-
ХОДИ:   2067021 1590412 2577952 2242465 141.00
* Забележка: към 30.09.2012 г. приходите на ОП “Пазари и социални дейности” в частта за учи-
лищно столово хранене са отчитани в §§ 27-05, а 2013 г. се отчитат в §§24-04

От показаната аналитична справка е видно, че към 30.09.2013 г. са събрани 
652 000 лв. повече приходи  от местна дейност в сравнение със същия период на 
2012 г.
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Само от местни данъци и такса битови отпадъци са събрани 1 194 564 лв., което 
представлява 94,62% изпълнение на годишният план и е с 136 412 лв. в повече, спря-
мо събраното за същия период на 2012г. Събраните задължения за минали години 
са в размер на 318 040,48лв.  

Приходите от държавния бюджет са следните:
Взаимоотношения с Централния бюджет  към 30.09.2013 година

Получени трансфе-
ри от Централния 
бюджет 

№ на § Уточ-нен 
план 2012

Отчет 
30.09.2012

Уточнен 
план 2013

Отчет 
30.09.2013

% изпълне-
ние спрямо 

2012
Бюджетни взаимо-
отношения с ЦБ 31 00 9165455 7025989 9419220 7119425 101.33
Обща субсидия и 
други трансфери за 
държавни дейности 31 11 6845897 5165086 7372880 5563757 107.72
Обща изравнителна 
субсидия и др. транс-
фери за местни д/сти 31 12 1544400 1432325 1559600 1144375 79.90
получени от общини 
целеви трансфери за 
капиталови разходи 31 13 204500 152683 309800 244559 160.17
получени от общини 
целеви трансфери 31 18 385903 132084 3373 3373 2.55
получени от общини 
целеви трансфери 31 28 184755 143811 173567 173567 120.69
Възстановени транс-
фери /субсидии/ за 
ЦБ 31 20   0 -6765 100.00
Вноски за ЦБ за 
минали години 31 40   0 -3441 100.00
ВСИчКО 
ПрИХОДИ:   9165455 7025989 9419220 7119425 101.33

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ 
ПРЕЗ 

2012 Г. -2013 Г.

 
41%

 
59%

 ПРИХОДИ
КЪМ
30.09.2012Г.

 ПРИХОДИ
КЪМ
30.09.2013Г.
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разходите за делегирани от държавата дейности са следните:
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разходите за дофинансирани държавни дейности са следните:

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ Уточнен 
план 2012

Отчет 
30.09.2012

Уточнен 
план 2013

Отчет 
30.09.2013

Държавни и общински служби и дей-
ности по изборите 3017 3017 1023 1023

Общинска администрация 70190 69064 224013 100343

ОМп, поддържане на запаси и мощ-
ности

84667 49302 83920 50092

Дом за деца с умствена изостаналост 8000 5076 9949 9949

Общообразователни училища 7317 0 26017 9867

Наблюдавано жилище 35000 35000 61487 61487

преходно жилище 35000 35000 61486 61486

Читалища 50000 30910 54000 33886

 293191 227369 521895 328133
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разходите за местни дейности са следните:

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ Уточнен 
план 2012

Отчет 
30.09.2012

Уточнен 
план 2013

Отчет 
30.09.2013

Общинска администрация 603355 483696 916627 580126
М/дународни прогр. и споразум., да-
рения и помощи от чужбина 0 0 29372 27188

Общински съвет 140131 64635 79636 49445
Ликвидир. последици от стих.бедств.
и производ.авар. 0  20000 0

Детски градини 300370 259317 353321 268526
МБАЛ–общинска болница/Други 
дейности по здравеоп./ 50000 25000 109463 0

Детска ясла, детска кухня, яслени 
групи в ОДЗ 65000 40957 60000 38759

Домашен социален патронаж 159865 117012 157860 118273
програми за временна заетост 69100 35854 41484 41040
Клуб на пенсионера и инвалида 8500 8139 10000 6195
Др. служби и дейн.  по соц. осиг., 
подп. и заетостта 0 0 50000 12950

Други програми и дейности за оси-
гуряване на заетост 0 0 25400 15984

Водоснабдяване и канализация 407931 342565 63325 15548
Осветление на улици и площади 145000 127674 229790 185428
изграждане, ремонт, поддържане 
уличната мрежа 135465 121297 127185 97960

Други дейности по ЖС, БКС и РР 183440 106852 284432 212033
Озеленяване 71800 47355 37726 37726
Чистота 682535 402030 545011 431550
Управление дейностите по отпадъ-
ците 0 0 19800 0

Спортни бази за спорт за всички 110000 29844 75000 53536
Радиотранслационни възли 17176 6831 12000 4874
Обреден дом 32580 20671 56336 30016
Общински пазар /пом.ст.столове и 
др.спомаг.д-сти/ 293591 194287 335177 232416

Служби и дейности поддърж. ремонт  
изгр . пътища 104900 104900 123400 123382

приюти за безстопанствени живот-
ни 0  5300 0

Разходи, некласифицирани в други-
те функции-лихви 58737 50761 175750 5139

Други дейности по икономиката 5000 2642 8000 6489
ВСИчКО: 3644476 2592319 3951395 2594583
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По-значителните капиталови разходи за 2013 г. са:
1. интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина -22 484 633,00 лв.
2. подмяна на дограма, направа на топлоизолация, хидроизолация 
 и вътрешен ремонт на сграда - поликлиника, гр. Бяла Слатина - 209 458,00 лв.
3. Ремонт на общински пътища - 123 400,00 лв.
4. Възстановяване на зона за отдих, централен градски парк - 59 400,00 лв.
5. изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище гр.Б.Слатина -  

 /Разходите са направени за разплащане на просрочени задължения 
 от 2010 г./ 122 970,00 лв.
6. подкрепа за деинституализация на ДДМУи “Надежда” с.Търнава-1 488 362,00 лв.
7. Общностен център “Аз и моето семейство” гр.Б.Слатина - 759 159,00 лв
8. Закупуване на машина “Багер-челен товарач” - 72 000,00 лв.
9. Дребномащабни мерки за предотвъртявяне наводнения в с. попица- 477 373,00 лв.

2. ВЪТрЕшЕН ОДИТ
 

Звеното за вътрешен одит осъществява дейността си, съобразно нормативните 
документи, регламентиращи този вид дейност / Закон за вътрешния одит в публич-
ния сектор, Методология утвърдена от Министъра на финансите, Етичен кодекс на 
вътрешните одитори и утвърдените от Кмета на общината: Статут, Стратегически 
тригодишен и годишен план.

В периода от 01.11.2012 година до 31.10.2013 година от Звеното за вътрешен одит 
са изпълнени общо  20 броя ангажименти за увереност и за консултиране. изпълне-
ните ангажименти в периода са: в Дом за стари хора   „Свети Димитър” с. попица, 
Оп „Чистота и озеленяване”, в Общинска администрация по проект „придобиване 
на потенциални местни инициативи в Община Бяла Слатина”, кметствата Алтимир, 
попица, Бъркачево, Габаре и Бърдарски геран, детските градини „Вълка Ташевска” 
с. Търнава, „Червена шапчица” Габаре, „Незабравка”, „Слънчице”, и „Детелина” гр. 
Бяла Слатина и други. 
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С връчените доклади на съответните ръководители на общинските структури и 
кмета на общината са дадени 52 препоръки, основно с цел подобряване качеството 
на контрола. Всички дадени препоръки са приети за основателни и своевременно се 
предприемат действия за отстраняването им.

В представения на Министъра на финансите към 28.02.2013 година Годишен до-
клад за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Бяла Слатина, на база попъл-
нен въпросник, утвърден от Министъра на финансите общата оценка на състоянието 
на системите за финансово управление и контрол е, че те са ефективни и ефикасни.

3. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

3.1.ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Ефективното управление и стопанисване на общинската собственост чрез при-
ватизация на общинско имущество, събиране на наеми от общински терени, поме-
щения и жилища, продажби на общинско движимо и недвижимо имущество, допри-
нася за повишаване приходите в общинския бюджет.
През изминалия период са извършени следните дейности:

Актуализиране на картотеката на нуждаещите се от жилище лица и семейства за 
2012г., съгласно Наредба № 4 за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища.

 ¾ общ брой картотекирани лица за 2012г.-125бр.;
 ¾ извадени  от картотеката – 12бр./4бр. закупили, 4бр. починали, 4бр. отказали се/;
 ¾ изготвени и изпратени уведомителни писма на картотекирани граждани, нуж-

даещи се от жилище -71бр.
 ¾ сключен е 1бр. договор за наем на общинско жилище-частна общинска собственост.
 ¾ издадена е 1бр. заповед по чл.65 от ЗОп за принудително извеждане от общин-

ско жилище-частна общинска собственост .
• приети и обработени преписки, справки и други видове работи, свързани със 

Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове:

• изготвени един брой отчет за четвъртото тримесечие  на 2012г.,три тримесечни 
отчета за 2013г. и един брой годишен отчет за 2012г. за движението на средствата 
по сметката на община Бяла Слатина;

• приети и обработени 2бр. молби и декларации по чл.2, ал. 1 от ЗУЖВГМЖСВ за 
изплащане на компенсация по жилищно-спестовните им влогове;

• изпратени до НКЖФ/Националния компенсационен жилищен фонд/ при Ми-
нистерски съвет 2 бр. искания за изплащане на компенсация по жилищно-спес-
товни влогове;

• изготвени протоколи на комисия па чл.8, ал.2 от ЗУпГМЖСВ при Община Бяла 
Слатина- 4бр.;

• изготвени и изпратени уведомителни писма във връзка с влезли промени на За-
кона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове /ЗУпГМЖСВ/, касаещи изтичане срока за възползване на правата си 
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граждани притежаващи жилищно-спестовни влогове –69бр.;
• обявени тръжни процедури за отдаване под наем на обекти общинска собстве-

ност в гр.Бяла Слатина-73бр.;
• обявени и проведени тайни търгове за отдаване под наем на обекти общинска 

собственост в града-28бр.;
• обявен и проведен явен търг за отдаване под наем на обекти общинска собстве-

ност в града-1бр.;
• сключени договори за наем в града-33бр.;
• обявени и не проведени тайни търгове за отдаване под наем на обекти общинска 

собственост в града поради неявяване на кандидати -49бр.;
• прекратени едностранно договори за наем в гр.Бяла Слатина поради не плащане 

редовно на месечните вноски – 14бр.;
• прекратени едностранно договори за наем в гр.Бяла Слатина със споразумител-

ни протоколи по взаимно съгласие и заповеди на Кмета на Община Бяла Слати-
на за спечелили търгове – 25бр.;

• изтекли и прекратени договори за наем в гр.Бяла Слатина -39бр.;
• анекси за актуализация на месечните наеми към договори за наем в града, съ-

гласно Решение № 284/29.11.2012г. и Решение № 371/24.01.2013г. на Общински 
съвет Бяла Слатина – 44бр.;

• подготвени преписки на договори за наем в града до кмета на община Бяла Сла-
тина за завеждане на дела-3бр.;

• в изпълнение на Заповед № 597/25.10.2012г. и Заповед № 681/11.12.2012г. на кмета 
на общината в периода от 01.11.2012г. до 08.02.2013г. е направена инвентариза-
ция на всички имоти общинска собственост на територията на гр.Бяла Слатина.;

• извършено е прехвърляне на партиди за ел.енергия на обекти в гр.Бяла Слатина, 
отдадени под наем и прекратени договори за наем-11бр.;

• извършване на прехвърляне на партиди за ВиК на обекти в гр.Бяла Слатина, 
отдадени под наем и прекратени договори за наем-9бр.;

• съставени са актове за общинска собственост -139 бр.; 
• отписани имоти  общинска собственост – 8 броя.;
• изготвяне на обстоятелствени проверки – 226 бр.;
• удължаване срока на договори за наем с решение на Общинския съвет – 3 броя.
• сключени договори за отдаване на общински имоти, терени и рибарници под 

наем – 29 броя.;
• промяна на предназначението и начина на трайно ползване – 2 броя.;
• продажба на общински имоти с решение на ОбС чрез търгове – 3 броя;
• учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда, построена върху 

имот частна общинска собственост на собственика на сградата – 3 броя;
• изготвяне на заповед и договор за продажба на продаваеми части по регулация   

за Упи ІІІ-144 кв.83 по плана на гр. Бяла Слатина;
• 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;
• сключени договори за управление на имоти публична общинска собственост - 7 бр.; 
• сключени договори за ползване на имоти публична общинска собственост – 5 бр.;
• издадени заповеди за управление на имоти публична общинска собственост – 7 бр.;
• изготвяне на справки и издаване на удостоверения по молба на физически и 

юридически лица за собствеността и ползването на имотите – 4 бр.;
• продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно по-

строена върху нея сграда – 3 бр.;
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• продажба на имоти частна общинска собственост с решение на ОбС чрез тър-
гове – 3 бр.;

• учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда, построена върху 
имот частна общинска собственост на собственика на сградата – 1 бр.;

• учредяване право на строеж за изграждане на гаражи – 3 бр.;
• учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня за сезонно ползване 

– 1 бр.

3.2. ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

през отчетния период, в зависимост от начина на трайно ползване по отношение 
на управлението на земеделските земи от общинския поземлен фонд  е извършено 
следното:

 ¾ От проведени търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя през 
2013 г., подготвени 3 бр. проектодоговори за аренда в землището на с. Галиче, 
община Бяла Слатина /черници/;

 ¾ От проведени търгове за отдаване под наем на общинска земеделска земя през 
2013 г. – сключени договори за наем – 9 бр.  и един за безвъзмездно ползване;

 ¾ Сключени договори за наем на пасища и мери, общинска собственост по реда 
на чл.37 п, ал.1 от ЗСпЗЗ със стопани-животновъди – 8 бр. и 24 бр. анекса към 
сключени договори от 2012 г.;

 ¾ От проведени процедури за продажба на общинска земеделска земя - сключени 
договори – 5 бр.;

 ¾ От проведени процедури за покупка на земеделска земя - сключени договори 
– 2 бр.;

 ¾ изготвяне на обстоятелствена проверка за поземлени имоти по молби на граж-
дани – 50 бр.; 

 ¾ изготвени актове за поземлени имоти общинска собственост - 150 бр.

3.3. ТрАНСПОрТ 

Общественият превоз на пътници с автобусен транспорт се осъществява по ут-
върдени -  общинска, областна и републиканска транспортни схеми. превозите по 
тези транспортни схеми са възложени за изпълнение на 7 /седем/ фирми след про-
веден конкурс. 

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.

извършвани са регулярни срещи с превозвачите във връзка с жалби на гражда-
ни за разрешаване на различни проблеми.

през изминалия период са проведени ежемесечни заседания на комисиите за Об-
ществен ред и сигурност, Транспортната комисия, Общинската комисия за безопас-
ност на движението, Комисията за издаване стикери на инвалиди и Комисията за кон-
тролиране средствата, отпускани от държавата за компенсиране на превозвачите.
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3.4.ТЪрГОВСКА ДЕЙНОСТ

За периода октомври 2012 г.- октомври 2013 г. в областта на 
координацията на търговската дейност е извършено следното:

• приемане и вписване на уведомления в Търговския регистър – 42 обекта;
• приемане на заявления и издаване на разрешения за продажба на алкохол 

– 15 обекта;
• приемане на Заявления и издаване на Разрешения за Удължено работно вре-

ме – 48 обекта;
• приемане на заявления и категоризация на заведенията за хранене и развле-

чения и места за настаняване – 7 обекта;
• издаване на временни удостоверения – 7 обекта;
• приемане на Заявления и издаване на разрешения за вендинг машини – 4 

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

– 15 бр.;
• приемане на заявления и издаване на временни маршрутни пропуски за дви-

жение в ЦГЧ – 28 бр.;
• приемане на заявления и издаване на разрешения за таксиметрова дейност 

– 25 бр.;
• Ежемесечни заседания на комисиите за Обществен ред и сигурност, Транс-

портната комисия и Общинската комисия за безопасност на движението.
• Заседания на Комисията за издаване стикери на инвалидите.
• Заседания на Комисията за контролиране средствата за компенсиране на 

превозвачите.
• изготвяне на справки до МТ - иА „Автомобилна администрация” във връз-

ка със средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пъту-
вания със средства от републиканския бюджет.

• Съвместно с дирекция Образование- приемане на списъците на учениците 
над 16 г. и  организиране извозването им по транспортна схема.

4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОрЪчКИ

През изминалата година са проведените следните поръчки:
 ¾ избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски 

надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при 
изпълнението на „интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”. 
Договорът е сключен с „РАЙКОМЕРС АКВА ДиЗАЙН АРЕМА“ на 22.02.2013 г. 
Стойност на договора  21 838 382,06 лв.с ДДС. Срокът на договора - 420 (четирис-
тотин и двадесет) календарни дни, но не по-късно от 31.10.2014 г.

 ¾ избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение-
то на „интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”. Договорът 
е сключен с  "пловдивинвест" АД на 22.02.2013 г. Стойност на договора - 456 
000 /четиристотин петдесет и шест хиляди лева/ с ДДС. Срок на договора - до 
изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16 – издаване на 
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разрешение за ползване  и предаването им на възложителя, но не по-късно от 
31.12.2014 г. от подписването и влизането му в сила. 

 ¾ Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската 
пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен 
сезон 2012/2013 г.”. Договорът е сключен с  "СРЕБРЕНЯ99" АД на 20.11.2012 г. 
Стойност на договора - 32.11 лв. с ДДС за снегопочистване на 1 км (път в двете 
посоки) и 98.13 лв. с ДДС за опесъчаване  на 1 км (път в двете посоки). Срок на 
договора - до 31.03.2013 г.

 ¾ Техническа помощ за подпомагане на Зип при управление на изпълнението на 
«интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по 
Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”. Договорът е сключен с ДЗЗД 
"Завър-Кубик-Дженерис" на 02.08.2013г. Стойност на договора - 145 000.00 лв. 
без ДДС. Срок на договора - до окончателното изпълнение на проекта, но не по-
късно от 28.02.2015г.

 ¾ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие „паза-
ри и социални дейности“, детските градини, ясла, млечна кухня и специализи-
раните домове на територията на Община Бяла Слатина“. Договорът е сключен с 
"ЛЪКи-ВРАЦА" ЕООД на 18.04.2013г. Срок на договора - 12 месеца.

 ¾ Доставка чрез покупка на един брой багер – челен товарач втора употреба, за 
нуждите на Оп „Чистота и озеленяване”. Договорът е сключен с "Джей Си Би 
Груп" ЕООД на 17.12.2012г. Стойност на договора - 72 000 лв. с ДДС. Срок на 
договора - 1 календарен ден. 

 ¾ извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от репуб-
ликанската транспортна схема съгласно маршрутни разписания”. Договорът е 
сключен с ЕТ 'Ани -25-Ангел Ценов"  на 29.01.2013г.  Стойност на договора – I 
поз. цена на билет – 4.50 лв. с ДДС; III поз. цена на билет – 4.50 лв. с ДДС; IV поз. 
цена на билет – 4.50 лв. с ДДС; V поз. цена на билет – 4.50 лв. с ДДС. Срок на 
договора -  5години, считано от датата на подписването му.

 ¾ 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 склю-
чен с "Софийска стокова борса" АД на 23.01.2013г. Стойност на договора - 286 550,54 
лв. с ДДС. Срок на договора - 1година, считано от датата на подписването му.

 ¾ изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Об-
щина Бяла Слатина”. Договорът е сключен с ДЗЗД "Елитстрой АД-Бодрост-96 
ЕООД" на 24.07.2013г. Стойност на договора - 992 940.44 лв. без ДДС. Срок на 
договора - 160 работни дни, считано от датата на подписването му.

 ¾ изпълнение на мерки за информация и публичност” по проекти на община Бяла 
Слатина, в качеството и на бенефициент по ОпОС, ОпРР, ОпАК, пРСР и Оп-
РЧР в пет обособени позиции”. Договорът е сключен с "Съни Сити" ЕООД на 
12.04.2013г.  Стойност на договора - 37 420 лв. без ДДС. Срок на договора - от 
деня следващ датата на подписването му до 01.02.2015г.

 ¾ Обособена позиция 1: „Одит на изпълнението на «интегриран проект за водния 
цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна сре-
да 2007 – 2013”; Обособена позиция 2: “Одит на проект „Дребномащабни мерки 
за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. попица, об-
щина Бяла Слатина”. Договорът е сключен с "Семпер Фортис" ООД на 12.04.2013. 
Стойност на договора - 50 000 лв. без ДДС. Срок на договора - до окончателното 
изпълнение на проекта, но не по-късно от 28.02.2015г.
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 ¾ извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републи-
канската транспортна схема, съгласно маршрутни разписания”.Договорът е 
сключен с ЕТ "Крис-Димитър Христов" за 2/ра/ и 3/та/ обособена позиция  на  
17.04.2013 г. и с СД “пролет 22-17-Боровански и сие” за 4/та/, 5/та/ и 9/та/позиция 
на 25.04.2013г. Стойност на договора - с ЕТ “Крис-Димитър Христов” по II поз. 
цена на билет – 2.50 лв. с ДДС, III поз. цена на билет – 2.50 лв. с ДДС; с СД “про-
лет 22-17-Боровански и сие” по IV поз. цена на билет – 4.00 лв. с ДДС, V поз. цена 
на билет – 4.00 лв. с ДДС, IX поз. цена на билет – 5.00лв. с ДДС. Срок на договора 
– 5 (пет) години  от сключване на договора.

 ¾ Общностен център за деца и родители „Аз и моето семейство” - комплексна, ин-
тегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина”. До-
говорът е сключен с "пирс-Д" ООД на 02.09.2013г.Стойност на договора - 49 328,37 
лв. с ДДС. Срок на договора - 85 календарни дни от сключване на договора.

 ¾ Ремонт и асфалтиране на общинска пътна мрежа в община Бяла Слатина”. Дого-
ворът е сключен с „ВиАГРУп“ ЕООД на 25.04.2013 г. Стойност на договора - 123 
400,00 лв. с ДДС. Срок на договора – 12 (дванадесет) работни дни от уведомител-
ното писмо на Възложителя.

 ¾ Доставка на минералбетон 0-40 мм и 0-63 мм, и асфалтобетон плътна смес". До-
говорът е сключен с „ВиАГРУп“ ЕООД на 08.05.2013г. Стойност на договора - 32 
826,00 лв. с ДДС. Срок на договора – от подписването му до 31.12.2013г.

 ¾ Доставка чрез покупка на 610 бр. лампи Компакт04/2x26W КЛЛ, 1220 бр. крушки 
PL-C 26W 2P Pelux и 1000м. перфолента за закрепването им”. Договорът е склю-
чен с „2Р – България“ ЕООД на 09.05.2013г. Стойност на договора - 20 739,00 лв. 
с ДДС. Срок на договора – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 
подписването му.

 ¾ провеждане на функционален анализ в Община Бяла Слатина”. ". Договорът е 
сключен с "София интернешънъл Секюритиз" АД на 22.05.2013г. Стойност на до-
говора - 32 400,00лв. с ДДС. Срок на договора – 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от датата на подписването му.

 ¾ Организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване 
на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица по проект "Красива 
България". Договорът е сключен със “СТиК” ЕООД на 08.05.2013г. Стойност на 
договора – 6435 лв. без ДДС. Срок на договора – 41 работни дни, считано от датата 
на подписването му.

 ¾ подмяна на дограма, направа на топлоизолация и хидроизолация и вътрешен ре-
монт на сграда - поликлиника, гр. Бяла Слатина. Договорът е сключен със “Сити-
строй-2000” ООД на 05.08.2013г. Стойност на договора – 157 057,84 лв. без ДДС. 
Срок на договора – 4 месеца, считано от датата на подписването му.

 ¾ провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за со-
циално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла 
Слатина”. Договорът е сключен със “Семпер Фортис” ООД на 04.09.2013г. Стой-
ност на договора – 2 000,00 лв. без ДДС. Срок на договора – 7 дни от предаване на 
цялата информация за целите на одита.

 ¾ Организиране и провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните 
компетенции на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина“. Дого-
ворът е сключен с "БенчМарк Груп" АД на 19.09.2013г. Стойност на договора – 54 
587,00 лв. без ДДС . Срок на договора – 4 месеца, считано от датата на подписва-
нето му.
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 ¾ Доставка чрез покупка на верижен булдозер за нуждите на Оп „Чистота и озеле-
няване” гр. Бяла Слатина“. Договорът е сключен с "Райкомерс Конструкшън" ЕАД 
на 24.07.2013г. Стойност на договора – 26 970,00 без ДДС. Срок на договора – 11 
месеца, считано от датата на подписването му.

 ¾ Доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm Е5, Шифър по ЕКп: 
02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от 
Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски 
съвет в правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопле-
ние на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на 
територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса”. Договорът е сключен 
с “Меркант” ЕООД на 29.07.2013г. Стойност на договора – 853 700.20 лв. с ДДС. 
Срок на договора – 24 месеца, считано от датата на подписването му.

 ¾ избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на 
Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”. 
Договорът е сключен с "БТК" АД /VIVACOM/  на 24.09.2013г. Срок на договора – 
12 месеца, считано от датата на подписването му.

 ¾ инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/
кандидатстване по пРСР, приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразява-
не на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Oсновни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” – проект: „Реконструкция на водопроводна мре-
жа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”. 
Договорът е сключен с “Алфа Солюшънс 7” ЕООД на 12.09.2013г. Стойност на 
договора – 77 880.00 лв. с ДДС. Срок на договора – 5 календарни дни, считано от 
датата на подписването му.

 ¾ изготвяне на работен проект за "подмяна на водопроводна мрежа в населени ме-
ста от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители". Договорът е склю-
чен с "Цукев" ООД на 12.09.2013г. Стойност на договора – 66 000 лв. без ДДС. Срок 
на договора – 15 календарни дни, считано от датата на подписването му.
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Б. АДМИНИСТрАТИВНО  
И ПрАВНО ОБСЛУЖВАНЕ.  

чОВЕшКИ рЕСУрСИ, 
АДМИНИСТрАТИВЕН КАПАЦИТЕТ  

И УПрАВЛЕНИЕ. 
ИНФОрМАЦИОННО 

ОСИГУрЯВАНЕ  
И ПУБЛИчНОСТ. 

ОМП, ОХрАНА И СИГУрНОСТ.

1. АДМИНИСТрАТИВНО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГрАЖДАНИТЕ 

И БИЗНЕСА

Непрекъснатото подобряване на работата 
на общинска администрация за реализиране 
на ефективни политики, качествено обслуж-
ване на гражданите и бизнеса е сред основни-
те приоритети през 2013 г.
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 ¾ Дирекция АпиО
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 ¾ Кметства
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В периода 01.10.2012 г. - 01.10.2013 г. в общинска администрация са извършени 
следните административни услуги:

Вид услуга Брой 
издаване скица на Урегулиран поземлен имот 601
издаване скица с указан начин на застрояване за Урегулиран поземлен имот (позем-
лен имот) 46
презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца 78
издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно ус-
тройство 512
издаване на разрешение за строеж за обекти от І до VІ категория 46
издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка 40
презаверка на  скица  с  указан  начин  на  застрояване 2
издаване на заповед от кмета на общината за разрешаване изработването(изменение) 
на подробен устройствен план в обхват до един квартал в урбанизираната територия 
по реда на чл.124а, ал.2 и чл.135 ал.3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) и 
становище от главния архитект на общината по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ 7
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 5
Одобряване на на  пУп/ЧипУп с обхват до един квартал 10
Разрешаване на  изработване  на  комплексен  проект  за  инвестиционна  инициатива 
по чл.150 от ЗУТ 8
Одобряване на инвестиционен  проект 38
презаверяване  на   разрешение  за  строеж  при  условията  на  чл.153, ал.3 и 4  от  ЗУТ 
за обекти от І до VІ категория 6
издаване на удостоверение  за  въвеждане в експлоатация  на  строежи  по  чл.177, ал.3  
от  ЗУТ  за обекти от ІV и V категория 8
Заверяване  на  екзекутивна  документация  по  чл.175, ал.2  от  ЗУТ, отразяваща несъ-
ществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти 8
издаване на удостоверение във връзка със чл.52, ал.5 и §4, ал.1, т.4 от Закона за ка-
дастъра и имотния регистър за изпълнението на задълженията по  чл.175 от ЗУТ при 
създаване на нови обекти на кадастъра 9
издаване  заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения  на тех-
ническата инфраструктура през чужди поземлени имоти по чл.193, ал.3 от  ЗУТ 4
издаване на удостоверение за търпимост на изградени строежи по §127 ал. 1 от пре-
ходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за устройство на територията(ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) 26
издаване на удостоверение относно степен на завършеност на строеж 2
издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информаци-
онни и декоративно-монументални елементи по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗУТ 8
Оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания 
към строежите 21
изменение на дворищно-регулационен план по реда на §8 от преходните разпоредби 
на Закона за устройство на територията 4
издаване на заповеди по чл.195 от ЗУТ 10
преписки по жалби на граждани 26

 ¾ Дирекция „Устройство на територията и строителство“
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 ¾  Дирекция „ Общинска собственост, обществени поръчки и екология“
Вид услуга Брой 

приемане на Заявления и издаване на Разрешения за Удължено работно време 48
приемане на Заявления и Категоризация на заведенията за хранене и развлечения и места 
за настаняване

7

издаване на временни удостоверения 7
приемане на Заявления и издаване на разрешения за вендинг машини 4
приемане на заявления и издаване на разрешения за амбулантна търговия 15
приемане на заявления и издаване на временни маршрутни пропуски за движение в ЦГЧ 28
приемане на заявления и издаване на разрешения за таксиметрова дейност 25
извършена регистрация за притежаване на куче в Община Бяла Слатина 50
изготвени и издадени позволителни за ползване на лечебни растения 12
Разрешителни за ползване на тротоарно право 3
Разрешителни за премахване на дървесна растителност  25
изготвяне на обстоятелствени проверки 276
Разрешителни земни маси, хумус и строителни отпадъци 4
Такса маркиране дървесина, издаване на превозни билети 28

 ¾ Отдел „ Местни данъци и такси“
Вид услуга Брой 

издадените удостоверения 4078 
приети декларации 3621

Като приход от административните услуги в бюджета на общината за отчетния 
период  са постъпили  89 379.00 лв.

през отчетния период е предоставен достъп до Национална база данни “Насе-
ление” на 5 кметства: Бърдарски геран, Бъркачево, попица, Соколаре и Търнава, 
като са получени  удостоверения за квалифициран електронен подпис на 1 кмет и 4 
гл.специалисти в кметствата.

Осигурено е ежедневно актуализиране на ЛБД по електронен път до всички 
кметства, имащи достъп до интернет.

изготвена е и утвърдена със Заповед № 402 от 19.06.2013 г. инструкция за ин-
формационно-деловодната дейност в общинска администрация Бяла Слатина.

За периода октомври 2012г. - октомври 2013 г. са  организирани и проведени 33 
ритуали по сключване на граждански брак.

2. ПрАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
 ¾ Дело с „ФСБ Фабрик Конфекшън 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. Благодарение на добрата работа на представля-
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ващия Общината адвокат, решението на първата съдебна инстанция осъжда Община 
Бяла Слатина за половината сума, а втората съдебна инстанция намалява сумата до 
44 946.38 лв. След образуваното изпълнително дело Община Бяла Слатина добро-
волно изплати задължението си, което й спести около 3 490.39 лв. държавна такса.

 ¾ Дело с МррБ
Община Бяла Слатина заведе дело срещу Министерство на регионалното разви-

тие и благоустройство заради направена финансова корекция за проект “подобрява-
не и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на община 
Бяла Слатина“ и неверифициране на направени от Общината разходи в размер на 
580 338.17 лв. Очаква се насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание.

 ¾ Споразумение с „Пътпроект 2000“ ООД
Община Бяла Слатина сключи споразумение с „пътпроект 2000“ ООД за раз-

срочване плащането на дължимата от Общината сума в размер на 64 208.68лв. за 
извършено от страна на фирмата „подготовка и представяне на инвестиционен 
проект за възстановяване на зона за обществен отдих и Централен градски парк гр. 
Бяла Слатина” през 2010г. След сключването на договора на 07.01.2010г. и преда-
деният от страна на изпълнителя проект, Общината не е изплатила договореното 
възнаграждение, което даде повод на „пътпроект 2000“ ООД за завеждане на дело и 
обременяване на Общината с допълнителни разходи за съдебни разноски, адвокат-
ски хонорари и лихви за забавено плащане. Към настоящия момент сумата е изцяло 
изплатена.

 ¾ Висящо дело с „Химремонтстрой“
След замразяването на проекта за изграждане на спортен салон в ОУ „Христо 

Ботев“ с.Търнава поради липса на средства, „Химремонтстрой“ /фирмата-изпълни-
тел/ подаде иск срещу Общината за изплащане на сума в размер на 50 000 лв. Фир-
мата твърди, че е извършила строително-ремонтни работи, които не са й разплате-
ни. Делото е насрочено за 19.11.2013г.

 ¾ Висящо дело с ЕТ „Тихомир Ангелов – Макати“
Община Бяла Слатина на първа съдебна инстанция е осъдена да заплати на ЕТ 

„Тихомир Ангелов – Макати“ 24 726.40 лв. за доставени и неразплатени контейнери 
през 2007г. Делото е висящо пред втората съдебна станция, като Общината е поис-
кала отмяна на първоинстанционното решение.

 ¾ Устно възлагане на СМр
Община Бяла Слатина заплати над 12 000 лв. на „Елво Комерс“ ЕООД след като 

бе осъдена. първата инстанция отхвърли иска на фирмата, но втората инстанция 
постанови, че сумата е дължима. Въпреки въведената в Община Бяла Слатина сис-
тема за финансово управление и контрол, Общината е възлагала СМР без подписан 
договор. Независимо от факта, че Общината е била бенефициент по мащабен про-
ект за подобряване на образователната инфраструктура, строително-монтажните 
работи  възложени след провеждане на обществена поръчка, били правени и устни 
договорки за доработване на дейности, предвидени по проекта.
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 ¾ Висящо дело ЕТ „Даниел – Йордана Станчева“
Общината е ответник по дело за 3 588.00 лв.Фирмата твърди че е извършила 

ремонт на радиофикационната мрежа в с. Враняк и ремонт на радиоусилвателни 
устройства на радиоуредба в с.Тлачене, за който не й е заплатено. Съдът е назначил 
съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи, от които ще стане ясно дали 
Община Бяла Слатина дължи процесната сума.

през изминалата година Община Бяла Слатина е била страна по 38 дела. От тях 
в полза на общината са решени 12, 7 от делата са загубени, 3 са прекратени поради 
оттегляне на иска и по 1 е сключена спогодба. Останалите са висящи и предстои 
тяхното решаване.

през отчетния период по заявления на граждани са назначени настойнически 
съвети на 7 лица и попечител на 1 лице. 

издадени са 260бр. наказателни постановления за извършени нарушения по На-
редба № 1, Наредба № 2, Наредба № 9, Наредба № 15 на Общински съвет - Бяла 
Слатина и ЗОСи.

3. чОВЕшКИ рЕСУрСИ, АДМИНИСТрА-
ТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПрАВЛЕНИЕ
Структурата на общинска администрация през 2013 г. не е променяна. Админи-

страцията е структурирана в 6 дирекции и 1 отдел.
Числеността на персонала в община Бяла Слатина  през 2013 година е 137 слу-

жители, от които:
• дейност „Общинска администрация” – 95 бр. служители (82 бр. служители 

на трудови правоотношения и 13 бр. държавни служители);
• звено „Общинска охрана” – 13 бр.;
• дейност „Радиотранслационни възли” – 1 бр.;
• дейност „Други дейности по отбраната” – Оперативен дежурен – 5 бр.;
• дейност „Други дейности по здравеопазването” – Здравен медиатор – 1 бр.;
• дейност „Други дейности по образование” – 6 бр. ;
• дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” – 13 бр. (11 бр.мед. 

сестри и 02 бр. фелдшери);
• персонал, назначен по реда на пМС №66/96г. – 3 бр. служители

Новоназначените служители през 2013 г. -15 бр. , а освободените – 12 бр. (1 дър-
жавен служител и 11 бр. служители на трудови правоотношения).

Във връзка с гарантирането на устойчивост на създаденото Оп“Сп за озеленява-
не и благоустройство“- гр.Бяла Слатина, първоначално финансирано чрез изпълне-
нието на проект„Нови възможности  за социално предприемачество и създаване на 
социално предприятие  в  Община Бяла Слатина“, Договор за БФп  № BG051PO001-
5.1.02-0045-C0001 по Оп „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013г.) се извър-
шиха промени в организацията на работа и структурата на Оп“Чистота и озеленя-
ване“-гр.Бяла Слатина.
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С решение №519/протокол №31 от 27.06.2013 на Общинския съвет – Бяла Слати-
на, Оп „Чистота и озеленяване“ е преобразувано в Оп“Чистота и строителство“- с  
числен състав 53 щатни бройки. 

От 01.08.2013 г. дейност „озеленяване“ е прехвърлена към новосъздаденото пред-
приятие Оп“Сп за озеленяване и благоустройство“ с численост на персонала 14 щат-
ни бройки и одобрен финансов ресурс за дейността му в размер на 50 000,00 лева за 
бюджетната 2013г.,осигурен от собствени бюджетни средства на община Бяла Слати-
на.Новосъздаденото  предприятие е с предмет на дейност: подобряване на околната 
среда на територията на общината, извършване на ремонтни дейност в имоти общин-
ска собственост, поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др.

извършено е годишно оценяване на служителите за 2012 г. и е направена меж-
динната среща за 2013 г. съобразно разпоредбите на Наредба за условията и реда за 
оценяване изпълнението  на служителите в държавната администрация;

през 2013 г. са сключени 199 броя допълнителни споразумения със служители 
на трудови правоотношения, издадени са 20 броя заповеди за преназначаване на 
държавни служители и 724 броя заповеди за отпуск. 

Обработени са 90 броя болнични листа.
Съставени са и са утвърдени със заповед № 372/30.05.2013 г. на кмета на община-

та Вътрешни правила за управление на човешките ресурси.
Със заповед № 402/19.06.2013 г. на кмета на общината е утвърдена нова инструкция 

за информационно – деловодната дейност в общинска администрация Бяла Слатина.

през периода са организирани 20 заседания на Общинския съвет, на които са 
взети 359 решения. изготвени са и са приети 11 отчета и 5 информации. подготвени 
са 234 докладни, от които 20 свързани с проекти на общината, 11 във връзка с ус-
тройство на територията и 159  във връзка с общинска собственост.

през 2013 г. общината реализира проект по Оп Административен капацитет : “по-
добряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане 
на Функционален анализ” на стойност 59 147 лв., чиято основна цел е подобряване на 
работните процеси, чрез прилагането на функционален анализ. С реализирането му 
е   направен функционален анализ и е изготвен Доклад за проведен такъв в Общин-
ска администрация Бяла Слатина чрез прилагане на  Единна методология изготве-
на е и Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете на Община 
Бяла Слатина 2014 – 2016 
г., която ще допринесе за 
хармоничното и устойчи-
во развитие на общината в 
бъдеще. В нея са отразени 
всички направени изводи 
от проведения Функциона-
лен анализ. Благодарение 
на Стратегията, ще могат 
да бъдат проследени всич-
ки евентуални рискове, 
пред които администра-
цията може да се окаже из-
правена в бъдеще и за кои-
то може да се осигури пре-
венция. На база успешно 



Б. Административно и правно обслужване. човешки ресурси,  административен капацитет  
                   и управление. информационно осигуряване и публичност. омп, охрана и сигурност.   29

реализирания Функционален анализ пък са установени съществуващите пропуски, 
нередности, както и дублиращите функции в общинската администрация и предстои 
те да бъдат успешно отстранени и избегнати през 2014 г.

Служителите в община Бяла Слатина притежават добра квалификация, която е 
сериозен потенциал за професионално и служебно развитие. през 2013 г. община Бяла 
Слатина  спечели и стартира проект „Модерна и ефективна администрация в Община 
Бяла Слатина“по ОпАК, чиято цел е подобряване на административния капацитет, 
като предпоставка за осигуряване на качествени и модерни публични услуги

Дейностите по проекта предвиждат общо 119 служители от общината да пре-
минат обучения, свързани с подобряване на професионалните умения в сферите на 
тяхната компетентност и професионална квалификация, личностните им компетен-
ции и умения, съобразени с индивидуалните служебни задължения, както и с кон-
кретните потребности от обучение. Служителите от администрацията ще участват 
в 13 обучения от института по публична администрация, както и в 4 броя обучения 
от външна обучителна организация. 

В изпълнение на дейностите по проекта, към момента общо 42 служители са пре-
минали обучения, включени в Каталога на ипА. В края на месец октомври 2013 г. 
65 служители на ръководна и експертна длъжност преминаха обучение за  „Работа в 
екип“. предстои до края на годината 26 служители на ръководна длъжност да се вклю-
чат в обучение за „Лидерство и лидерски умения“. Обученията са насочени към:

• Развиване на личностни компетенции и умения – ръководни  качества и уме-
ния (развитие на личностни и лидерски качества; умения за поставяне на 
цели; умения за ефективно планиране;  вземане на високо-ефективни реше-
ния; умения за делегиране и определяне на приоритети; умения за мотиви-
ране на служителите; за  управление на промените и др.);

• Развиване на умения, свързани с работа в екип (екипна ефективност, кому-
никация и взимане на решения, справяне с конфликтни ситуации и др.).

през 2013 г. община Бяла 
Слатина кандидатства и  по-
лучи европейски Етикет за 
иновации и добро управление 
на местно ниво за периода 
2013-2015 г., съгласно решени-
ето на националната Комисия 
за присъждането му. 

призът бе връчен на 
кмета на общината инж. 
иво Цветков на тържестве-
на церемония по време на 
Деветата Годишна среща на 
местните власти  по време 
на пленарна сесия на тема 
„Българските общини в Европейския съюз – поуките седем години по-късно”, със-
тояла се във “ Вариететен театър” на к.к. “ Албена” на 14.10.2013 г.

Европейският етикет е основен елемент от прилагането на Стратегията за ино-
вации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Ев-
ропа (СЕ). Той представлява сертификат за цялостно качество на управлението в 
общината. присъжда се по единни критерии и процедури в страните от Европа, 
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разработени от СЕ. Негови носители могат да станат местни власти, които приемат 
и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление, на базата 
на оценка по обективни показатели. 

принципите на добро демократично управление на местно ниво са:
Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на 

избори;Отзивчивост; Ефикасност и ефективност;Откритост и прозрачност;   Вър-
ховенство на закона; Етично поведение;Компетентност и капацитет; иновации и от-
вореност за промени;Устойчивост и дългосрочна ориентация;Стабилно финансово 
управление;Човешки права, културно разнообразие и социално единство; Отчетност.  

За гарантиране обективност на присъждането са разработени единни за всички 
страни рамкови процедури и инструменти за извършване на оценяването – бенч-
марк за самооценка на общините и процедурни правила за прилагането му, въпрос-
ник за общинските съветници, въпросник за гражданите и др. Етикетът във всяка 
страна се присъжда от национален орган, получил специална акредитация за това 
от Съвета на Европа.Национален орган, акредитиран за целта от СЕ, е Комисията за 
присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, 
а членове са представители на местната и на централната власт, граждански орга-
низации, академични среди и др.

Кандидатурата на всяка община се оценява от двама независими оценители, 
разпределени от Комисията на случаен принцип. 

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общината да подо-
брява своето управление в услуга на гражданското общество.

Основната цел на инициативата по присъждането на Етикета е да се насърчат 
усилията на местната власт за по-ефективни политики, насочени към силно и жиз-
нено местно самоуправление в България. За първи път на община Бяла Слатина е 
присъден Етикет за иновации и добро местно управление.

Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са грави-
рани на български език  12-те  принципа на успешното местно самоуправление.

В рамките на Втората процедура Комисията е одобрила 16 общини, които са 
доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги при-
лагат активно и занапред в дейността си.

4. ИНФОрМАЦИОННО 
ОСИГУрЯВАНЕ И ПУБЛИчНОСТ

4.1. ИНФОрМАЦИОННО ОСИГУрЯВАНЕ

информационно техническата структура в Общината през отчетния период бе-
лежи развитие.

изградена е директна свързаност на 14 кметства и кметски наместничества 
със сървъра на община Бяла Слатина,посредством която  всички населени места 
имат достъп до деловодна  програма „Акстър“. през 2013 г.с деловодна програма 
„Акстър“ са свързани и общинските предприятия: „ Чистота и озеленяване“ и „па-
зари и социални дейности“, отдел МДТ и 10 учебни заведения;
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До края на 2012 г. във всички кметства беше внедрен пп  „Акстър”-каса, с който се 
улесни работата по събирането на таксите за извършените административни услуги.

С внедряването на пп ”Омекс 2000” значително се улесни работата на служи-
телите, изготвящи ведомостите за заплати на общинските служители и на лицата, 
работещи по програми за заетост. програмата дава възможност за контрол и анализ 
на осчетоводените стопански операции. през 2013 г. продължи работата по въвеж-
дането на нови програмни продукти, които да подобрят работата на администраци-
ята и да дадат възможност за вярно и точно отразяване на стопанските процеси;

От 01.01.2013 г. Община Бяла Слатина и всички второстепенни разпоредители 
с бюджетни кредити работят с нов счетоводен програмен продукт „Конто Оракъл 
66”. Всички служители са преминали обучение и са получили сертификат за работа 
с програмния продукт;

От началото на 2013 година община Бяла Слатина работи с програмен продукт 
Web услуга МДТ. Софтуерът позволява проверка на данъчни задължения online;

От месец юли 2013г. плащанията за дължими местни данъци и такса битови от-
падъци може да се извършват и чрез дебитни и кредитни карти, посредством ин-
сталиран в касата на отдела пОС-терминал. Таксата за транзакцията се покрива от 
Министерство на финансите и е напълно безвъзмездна за клиента.

Създадена е възможност за online плащане в селата от общината чрез директна 
връзка със сървъра в отдел „Местни данъци и такси”. Това заменя изцяло ръчни-
те приходни кочани, което води до значително намаление на разходите за закупу-
ването им. Дължимите суми вече се събират с абсолютна точност към датата на 
плащане, като се предоставя и възможност за инкасиране на задължения за имоти, 
находящи се във всяко едно населено място на общината;

през 2013г. се предоставя и нова услуга в полза най-вече на живеещите извън 
територията на общината. Съгласно сключен договор с банка ОББ  и с „изипей” АД 
задълженията за местни данъци и такси могат да се плащат във всяка една от касите 
на дружеството в страната, които до момента са над 2200. Необходимо е единствено 
съобщаване на ЕГН на задълженото лице;

продължава работата с модулите на пп „ Акстър“ : АКСТЪР WEB АДМиНи-
СТРАТиВНи РЕГиСТРи и АКСТЪР иНВЕСТиЦии /обществени поръчки/ чрез 
които се поддържат публичните регистри на обществените поръчки и общинската 
собственост на сайта на общината;

За нуждите на общината и кметствата през 2013 година бяха доставени 8 бр. 
компютърни конфигурации, 6 бр. лаптопи, 5 бр. мултифункционални устройства, 
1 бр. бързооборотен скенер, 1 бр.принтер с автоматичен дуплекс, 5 бр. принтери, 10 
бр. flat скенери, 2 бр. сървъри.

по проекти  в общинска администрация са постъпили: 2 бр. компютри, 1 
бр.лаптоп, 1 бр.мултифункционално устройство и 1 бр. мултимедия.

изградена е система за видео наблюдение в сградата на общинска администра-
ция като са закупени  4 видео камери и е осигурен специализиран софтуер.

4.2. ПУБЛИчНОСТ

и през втората година на управление продължи издаването на Общинския ин-
формационен бюлетин Бяла Слатина, който от октомври 2012 до октомври 2013 г. 
има 12 издания. В него по традиция намират отражение по-важните събития в жи-
вота на общината.
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продължи работата на учредения през 2012 г. 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. 

За периода ноември 2012 – ноември 2013 г. Общественият съвет проведе 3 ра-
ботни срещи, по време на които са разгледани въпроси свързани с: Състояние и 
перспективи пред МБАЛ Бяла Слатина; Отчет на кмета на Община Бяла Слатина за 
първата година от Мандатната програма 2011 - 2015 г.; Обсъждане на програмата за 
Коледните празници; Обсъждане проектобюджета за 2013 година на Община Бяла 
Слатина; Обсъждане на предложения за изготвяне на бизнес профил на община 
Бяла Слатина; Запознаване и обсъждане на програмата за панаирните дни в гр.Бяла 
Слатина /12.09.2013 г.-15.09.2013г/.

Редовно се актуализира информацията в рубриките на сайта на общината. В сек-
цията „Новини“ се представят актуални събития и съобщения.

Включена е нова рубрика „Обществени дискусии“, в която се проучва мнение-
то на гражданите относно качеството на предоставяните административни услуги, 
както и се приемат предложения за подобряването им.

В рубриката „профил на купувача“ са обявени всички покани за обществени 
поръчки, търгове за разпореждане с общинска собственост и тръжните документи 
за участие в тях.

Актуализира се своевременно информацията в рубриката  „публични регистри“,  
откъдето гражданите могат да се информират за имотите на общината, проведените 
обществени поръчки и сключени договори с изпълнителите.

5. ОМП, ОХрАНА И СИГУрНОСТ 
НА ИНФОрМАЦИЯТА

5.1. ОТБрАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА

Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка в община Бяла Слати-
на през втората година от мандата е организирана и проведена в съответствие със 
задачите произтичащи от пМС №258/2005година, Указанията на Междуведомстве-
ния съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, както и Указани-
ята на Областния управител, като е извършено следното:

 ¾ Актуализирани са някои от документите свързани с отбранително-мобилизаци-
онната подготовка и готовност на общината за работа във военно време съобраз-
но настъпилите организационно-щатни, кадрови и други промени;

 ¾ Ежемесечно са провеждани теоретични занятия и практически тренировки с 
оперативните дежурни по Общински съвет за сигурност свързани с оповестява-
нето, поддържането и боравенето с техническите средства и оборудването;

 ¾ Актуализиран е списъкът на членовете на Общинския съвет за сигурност, как-
то и редът за работа на съвета, като са отчетени настъпилите щатни и кадрови 
промени;
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 ¾ Направен е преглед и са организиран мероприятия за отстраняване на пропу-
ските при изпълнение на изискванията на Наредбата за организацията и поддър-
жането на системата за военновременно управление на държавната и местната 
администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време, приета 
с пМС №351/1997г.
през последните 8 години планът за привеждане на общината в готовност за 

работа във военно време и Военновременния план не бяха актуализирани и при-
ведени в съответствие с изискванията, защото съдържат класифицирана информа-
ция, а община Бяла Слатина нямаше регистратура за класифицирана информация. 
през 2013 г. е създадена организация и е извършена необходимата документална и 
друга дейност за изпълнение на критериите за създаването на Регистратура и от 
12.09.2013г. община Бяла Слатина вече има сертификат за Регистратура за класифи-
цирана информация с ниво на класификация „СЕКРЕТНО”. Това е изключително 
важно и е значителен успех, защото от излизането на ЗЗКи в края на 2002г.  до 2013 
г.община Бяла Слатина не отговаряше на изискванията за Регистратура. Липсата на 
Регистратура не позволяваше общината да получава и създава документи съдър-
жащи класифицирана информация, представляваща държавна и служебна тайна, а 
повече от документите по ОМп съдържат такава информация.

5.2. ОХрАНА И СИГУрНОСТ НА ИНФОрМАЦИЯТА

Звеното “Общинска охрана” е създадено с цел охрана на: обществения ред, об-
щински мероприятия и на обекти общинска собственост. В момента то наброява 12 
охранители. Дейността на звеното е регламентирана от ЗЧОД и “Наредба за общин-
ската охранителна дейност”. правомощията на охранителите са регламентирани и 
от редица общински документи и заповеди на Кмета на общината: Наредба №1 за 
опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти; Наредба №9 за 
поддържане на екологията и опазване на чистотата и зелените площи и др.

Основно направление в работата на Звеното през периода е осъществяването на 
редица профилактични мероприятия, целящи предотвратяване и ограничаване на 
нарушенията. проведени са разговори, беседи, предупреждения, разяснения на на-
редби и заповеди. Осигурявано е наситено присъствие на невралгични места с цел 
респектиране на нарушителите.         

Написани са 47 предписания за отстраняване на нарушения, свързани с наред-
бите на ОбС -  Бяла Слатина.

през периода охранителите са участвали в над 130 охранителни мероприятия, от 
които 91 самостоятелно. Осигурявана е охраната на футболни срещи на пФК „Чавдар” 
/ от юли 2013г. ФК „Чавдар 1957”/ гр. Бяла Слатина-мъже, деца и юноши, футболни 
срещи на ФК„Любимец”с.Търнава и футболни срещи на ФК „Ботев 2013” с попица. 
Охранявани са редица общински мероприятия, като тържества по случаи национални 
и местни празници, концерти традиционния есенен панаир, общински пазари, и пр. 
Денонощно се правят обходи на всички по-важни обекти общинска собственост, като: 
Културен дом, читалището, училищата, бившата сграда на “просвета” и др. 

Служителите от ЗО са извършили над 250 проверки на охранителите, които ох-
раняват обекти в общината по едногодишната програма за временна заетост.

С цел да не се допускат пТп с деца, ежедневно сутрин и на обяд се охранява 
пешеходната пътека на ул.“ В.Левски“ за НУ “Ц. Гинчев”и се подпомага безопасното 
преминаване на децата. 
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Съвместно с РУп – Бяла Слатина охранителите са участвали в 9 организирани 
полицейски мероприятия, а 11 пъти са участвали при обиски в домове на заподозре-
ни лица за незаконно притежаване на наркотици, оръжие и крадени вещи и са били 
свидетели по 4 наказателни дела от общ характер.

Разнесени са и са връчени над 90 наказателни постановления, съобщения и обяв-
ления за публична продан издадени от съдия изпълнител и др. 

през периода служителите от ЗО са охранявали по различно време следните 
обекти общинска собственост: 24 класното училище, сградата на общинска адми-
нистрация, преходно и наблюдавано жилище и Оп „Чистота и строителство”

След влизане в сила на изменението и допълнението на ЗЧОД, община Бяла Сла-
тина  получи лиценз за самоохрана на имуществото на общината.
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В. ГрАДОУСТрОЙСТВО, 
ИНФрАСТрУКТУрА, 

БЛАГОУСТрОЯВАНЕ 
И ЕКОЛОГИЯ

1. ГрАДОУСТрОЙСТВО, 
ИНФрАСТрУКТУрА 

И БЛАГОУСТрОЯВАНЕ
инвестициите за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, ба-

лансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината, 
са сред ключовите приоритети на Община Бяла Слатина. Наличието на модерна и 
качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за 
повишаването на жизненият стандарт на населението. продължава реализирането 
на инвестиции в разнообразна по своя характер социална и инженерна инфраструк-
тура - строеж и ремонт на пътища и улична мрежа, адаптиране на средата към нуж-
дите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени площи и кътове за отдих, 
изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК инфраструктурата, интегри-
рано управление на отпадъците, превенция от наводнения и свлачища, енергийна 
ефективност, създаване на екологична градска среда.

през отчетния период са извършени значителен брой проучвателни и съгласува-
телни процедури и са изготвени необходимите документи, във връзка с подготвяне 
и участие на Общината в проекти с външно финансиране, подготовка на търгове за 
продажба на общински терени, сгради и отстъпено право на строеж върху общинс-
ки земи, изготвяне на задания за проектиране и др.

От началото на годината до 01.10.2013г.Оп”Чистота и строителство” в частта си 
„Строителни и ремонтни дейности” е извършило следните дейности:

 ¾ произведени тротоарни плочки, от които 12 474 бр. големи с размер 30/30/5  и 4 
797 бр. малки с размер 30/30/3. С тях са ремонтирани и направени тротоарите на 
ул.”Христо Ботев”,  ул.Хаджи Димитър” и тротоара пред ЦДГ „Детелина” и кмет-
ство с.Търнава;

 ¾ изградени са 2 паркинга: до общината, на ул.Христо Ботев”  и при спортната пло-
щадка на ул.”Васил Левски”, които са с площ 360 кв. м. ,респективно - 380 кв. м.;

 ¾ изграден нов и отремонтиран стар тротоар от 700 кв. м. по улиците „Христо Бо-
тев”, „Симеон”, „Хаджи Димитър”;

 ¾ Боядисани са 15 км. бордюри;
 ¾ Два пъти са очертани близо 20 пешеходни пътеки на територията на цялата Община;
 ¾ Направен е нов скатен покрив на Бизнес центъра и ОЦУиГ, който е с 

площ 500 кв. м.;
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 ¾ извършен е ремонт на покри-
ва на ЦДГ - с.Търнак, който е с 
площ 120 кв. м.;

 ¾ извършен е ремонт на ЦДГ „Ра-
дост”, който включва направата 
на тротоар, плочник и ремонти 
във вътрешните помещения на 
кухнята;

 ¾ Ремонт на вътрешните помеще-
ния в Детска ясла;

 ¾ Ремонт на кметство Буковец;
 ¾ извършен е ремонт на покрива 

на училището в с.Тлачене;
 ¾ изкърпване на улици и общин-

ски пътища – 199 тона ръчно из-
кърпване на асфалтов бетон; запълнени са дупки на ключови кръстовища в Бяла 
Слатина, които създават опасност за движението по пътищата;

 ¾ почистен е сервитута на пътя от храсти – 52 200 кв м.;
 ¾ Разширено е пътното платно на кръстовището на улиците „Водотечна” и „Климент 

Охридски”;
 ¾ Монтиране на осветителни тела за улично осветление – поставени са 940 нови 

осветителни тела и стойки в Бяла Слатина, в Търнава – 100 нови осветителни тела 
и стойки. В останалите населени места са ремонтирани 250 стари лампи и вече 
годни за осветление. Част от лампите са монтирани на места, където никога не е 
имало осветление;

 ¾ Ежедневно поддържане и отстраняване на аварии на уличното осветление в об-
щината.
през втората година от манда-

та общинска администрация Бяла 
Слатина продължи да насочва 
усилията си към подобряване на 
градската среда и осигуряване на 
по- добри места за отдих и спорт. 
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В обявения конкурс на тема: “ОБиЧАМ пРиРОДАТА – и АЗ УЧАСТВАМ” по На-
ционална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” на 21.03.2013 г. за община Бяла 
Слатина бяха одобрени и реализирани 3 проекта в Бяла Слатина, с.Търнава  и с. Бър-
качево, с които се облагородиха местата за отдих в тези населени места.

В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности: 
 ¾ Цялостно почистване на местността „Лесопарка” и събиране на битовите и стро-

ителни отпадъци, окосяване на диворастяща растителност, извозване на отпадъ-
ците до депо;

 ¾ Разкопаване и обработване на зелените площи, озеленяване и засаждане на цветя, 
храсти от рози и туя, оформени в цветни лехи –  1 600 к в.м. ; 

 ¾ поставени и монтирани 4 бр стълбове, стойки за лампи и на осветителни тела;
 ¾ изградено барбекю (1 бр.) в зоната за отдих;
 ¾ Монтиране на 6 броя пейки и кошчета за отпадъци (за разделно събиране) – 6 броя;
 ¾ поставяне на пешеходна настилка от плочи в зоната за отдих – 30 кв.м.;
 ¾ Монтиране на маси с пейки – 4 броя ком-

плекта;
 ¾ Монтиране на беседка;
 ¾ Монтиране на детска къщичка, направа 

на пясъчник, детски люлки тип клатушка 
и тип везна;
С проекта „паркът с мечката” любимо 

място за отдих на малки и големи – кметство 
с. Търнава, община Бяла Слатина се оформи 
функционална и красива градина, кът за от-
дих и развлечение на деца и възрастни. Дей-
ностите които бяха реализирани по време на 
изпълнение на проекта са: Хигиенизиране 
на площта на парка, подравняване на алеи, 
засаждане на нискостъблена 
растителност, оформяне на 
детски кът с 6 броя пейки и 
възстановяване на същест-
вуващи детски съоръжения 
(люлки, пързалка и катеруш-
ка), изграждане на парково 
осветление – 7 бр., възстано-
вяване на паркова чешма, по-
лагане на настилка от бетоно-
ви плочи и доставка и монтаж 
на парково стационарно кош-
че.изградена е бетонна тенис 
маса и волейболно игрище.

Стойността на проекта 
възлиза на 9 922,26 лв.
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С проекта „Всички за-
едно в парка” – кметство 
с. Бъркачево, Община Бяла 
Слатина са почистени и из-
возени отпадъците в парка. 
Същият е ограден с вечно-
зелени храсти (лигуструм). 
Отремонтирана е  детската 
площадка. Оформен е кът 
за игра. Закупена е тенис 
- маса и косачка, с която 
да се поддържат тревните 
площи.

В усилията си да направи Бяла Слатина по-привлекателно място за живе-
ене на младите хора ръководството на общината инициира и за кратко време 
изгради открита площадка за фитнес в града. Фитнес съоръженията на открито 
включват 9 мултифункционални уреда, изработени от стомана, ергономично съ-
образени с безопасността и удобството на хората. площадката бе открита от зам.
министъра на спорта г-н Йордан Йовчев през м. юни 2013 г. Тя има осигурено видео 

наблюдение и осветление. 
проектът се реализира от 
фирма „Спорт парк фитнес – 
България” ООД и предоста-
вя възможност на деца, въз-
растни и хора с двигателни 
увреждания да спортуват 
сред природата. 

За 3 месеца в града, в 
ж.к. „Сладница“ гр.Бяла 
Слатина беше изградена и 
многофункционална спорт-
на площадка за волейбол, 
баскетбол и футбол, където 
децата и младежите от града 
да спортуват. Средствата за 
изграждането на площадка-
та са осигурени от МФВС 
след спечелен проект от ФК 
“Любимец” с.Търнава.Об-
щата стойност на проекта 
е в размер на 150 596.52 лв. 
площадката официално бе 
открита в рамките на пана-
ирните дни – 2013. 
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2. СМЕТОСЪБИрАНЕ, СМЕТОИЗВОЗ-
ВАНЕ, чИСТОТА (В Т.ч. ЗИМНО ПОД-

ДЪрЖАНЕ), ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Дейността основно се извършва от Оп ”Чистота и озеленяване”, а от 01. 08.2013 
г. от двете общински предприятия: ”Чистота и строителство” и Оп “Сп за озеленя-
ване и благоустройство“. Услугата се извършва във всички населени места на об-
щината.

От началото на годината до края на настоящия отчетен период са извозени всич-
ки битови отпадъци до депото в Оряхово. Отпадъците се извозват регулярно по 
предварително изготвен график, който стриктно се спазва.

Централната градска част се почиства ежедневно и се измива периодично. пери-
одично се почиства районът на оранжерията, триъгълника около бензиностанцията 
и района от Каменния мост до светофара.

Редовно се косят тревните площи, централните паркове в града и кметствата, 
парковете в църквите и Лесопарка.

За зимното поддържане през ноември 2012 г. – ноември 2013 г. са използвани 180 
тона пясък и 18 тона сол. 

през отчетния период за централната градска част на Бяла Слатина и кметства-
та са закупени и засадени цветя, отгледани в оранжерията от работниците в двете 
общински предприятия – близо 20 000 броя. Закупени са семена за цветя, торф, и 
тревна смеска на стойност 750 лв., в това число – 113 пакетчета от споменатото и 300 
броя форми за разсад.  

Направени са резници за размножаване от храсти и рози с цел да се намалят 
разходите.

извършено е подрязване и кастрене на изсъхнали клони и опасни дървета в града.
В района на Лесопарка са засадени са 32 бр. храсти, 28 бр. рози, 120 бр. туя, 10 

бр. върби и 10 бр. дъбчета.
В района на новоизграденото барбекю и новоткритата спортна площадка е зася-

та  тревна смес.
Озеленяването на града бе осъществявано от Социално предприятие създадено 

по проект„Нови възможности за социално предприемачество и създаване на соци-
ално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оп „Развитие на човеш-
ките ресурси и по-късно обособено като общинско предприятие „Чистота и озеле-
няване”. Само по проекта до 01.08.2013 г. във всички населени места на общината  
са засадени общо: рози – 2800 бр., люляк – 165 бр., туя- 488 бр., ясен и явор – 45бр. , 
ранункулус – 500 бр., тревна смеска - 410 кг, гладиоли 60 см – 1160 бр., гладиоли 80-
120 см – 400 бр., гладиоли 100-120 см. – 3440 бр., фрезия – 1200 бр.

през 2013 г. беше направено основно почистване на гробищните паркове в гра-
да и 14-те селата. Оградени и водоснабдени са гробищните паркове в с.попица и 
с.Търнак. Направено е ограждане на гробищните паркове в Бърдарски геран и мю-
сюлманското гробище в Бяла Слатина.
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3. ЕКОЛОГИЯ
Близо 1500 души от Общи-

на Бяла Слатина се влючиха в  
инициативата на БТВ Медия 
Груп „Да изчистим България”  
на 20.04.2013г. Събрани бяха 
11 тона и 300 кг отпадъци, ко-
ито бяха  извозени до депото 
в гр.Оряхово. изчистени бяха 
паркове, училища, градинки, 
междублокови пространства.

предприети са мерки за 
премахване на незаконни (не-
регламентирани) сметища и е 
извършен контрол на 14-те на-
селени места на общината.

Определени са имоти за 
площадки за биоразградими 
отпадъци във всяко населено 
място към Община Бяла Сла-
тина.

изготвени и издадени са 2 бр.становища относно искане за преценяване на необ-
ходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

извършена е съвместна проверка на 27.08.2013г., на площадките с разположе-
ните на тях елементи за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Бяла 
Слатина с представител на   ЕКОпАК – гр. София и представител „Йордан Красти-
телски – Джордан 2001” ООД, гр. Враца и съставен констативен протокол.

изготвена е карта на гр. Бяла Слатина с отбелязаните на нея 45 броя, площадки 
с разположените на тях елементи за разделно събиране на отпадъци.
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Г. ЕВрОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, 
ПрОГрАМИ И МЕрКИ 

ЗА ОСИГУрЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ  

последната година на изтичащия програмен период 2007-2013 беше особено ва-
жна за привличане и усвояване на нови инвестиции в община Бяла Слатина. 

Основният акцент през отчетния период е свързан с превръщането н града и об-
щината в по-добро място за живеене, гарантирано от целенасочена общинска поли-
тика. В това отношение през 2013 беше извършена значителна работа и бе осигурен 
значителен напредък при реализацията на най-важните проекти за осигуряване на 
дългосрочно икономическо и устойчиво развитие. 

проектите в процес на изпълнение, по които работи към момента община Бяла 
Слатина, са на обща стойност 32 715 997,57 лв. 

Тези, по които предстои да се подпишат договори до края на 2013 г. са на обща 
стойност 302 600,16 лв. 

проектите, които са внесени и очакват класиране са на обща стойност 
8 020 315,00 лв. 

Община Бяла Слатина подготвя и ще внесе проект по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2 
– Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” . Неговата 
основна цел е реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца и мла-
дежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на со-
циални услуги от резидентен тип – Защитено жилище и три Центъра за настаняване 
от семеен тип. проектните дейности са: подбор и назначаване на персонал и лица 
за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над три 
години и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип.

1. ПрОЕКТИ В ПрОЦЕС 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1 Проект „Интегриран 
проект за водния цикъл на 
гр. Бяла Слатина”, одобрен 
за финансиране в рамките 
на Оперативна програма 
„Околна среда“ 

На първо място, през 2013 г. усилията 
ни бяха насочени към изпълнение на най-
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мащабния за нас проект, свързан 
с изграждането на пСОВ и съпът-
стващата я инфраструктура, както 
и реконструкция на участъци от 
канализационната мрежа на гр. 
Бяла Слатина и подмяна на водо-
проводна мрежа. Този проект е наш 
важен приоритет и е важно хората 
да знаят,че благодарение на тези 
инвестиции за модернизация те 
ще получават значително по-до-
бри водоснабдителни услуги, ще 
имат непрекъснато водоснабдяване 
и пречистването на водите ще съ-
ответства на всички регламенти и 
директиви на ЕС. Финансирането 
по линия на оперативна програма 
«Околна среда 2007 – 2013г.» е в 
размер на 22 026 415, 49 лв., което 
представлява 96,58 % от общите 
допустими разходи по проекта, 
като Кохезионният фонд на Евро-
пейския съюз финансира 77,26%, а Националното съфинансиране е 19,32%. Остана-
лите 3,42% представляващи 822 217,39 лв. се финансират от бюджета на общината.

изпълнението на дейностите по интегрирания   проект за водния цикъл на гр. 
Бяла Слатина стартира през 2012 г., като по-голямата същинска част от изкопните и 
ремонтни дейности беше изпълнен през 2013 г. 

От  22.04.2013г., когато е съставен  Акт обр.2а   за строителна  площадка и е оп-
ределена строителна линия и ниво за линейната инфраструктура  до 31.10.2013г. са 
изпълнени  следните видове СМР:

 ¾ от общо 10110 м. канализационна мрежа са изпълнени 9454 м., което представля-
ва 93,5% от общото количество;

 ¾ изградени са 161 бр.ревизионни шахти, три броя дъждопреливници и едно заус-
тване на отливен канал в реката;

 ¾ пресвързани са 610 бр. и са изградени нови 17 бр.  сградни канализационни от-
клонения ;

 ¾ изградени са 130 бр. нови улични оттоци, а 31 бр. съществуващи са пресвързани 
към канализационната мрежа;

 ¾ възстановена е 1082 кв.м. асфалтова настилка –средно движение;
 ¾ започнато е изграждането на довеждащия канализационен колектор до пСОВ. 

До момента са изградени 1050 м. от общо 2035м.
 ¾ изцяло е завършена реконструкцията на водопроводната мрежа;
 ¾ монтирани са 49 бр.спирателни кранове;
 ¾ изградени са 674 бр. сградни водопроводни отклонения ф32PN10 и 30 бр.ф63 PN10
 ¾ монтирани са 57 бр. пожарни хидранти;
 ¾ възстановена е 1600 кв.м. асфалтова настилка – леко движение и 57 кв.м. средно 

движение;
 ¾ довеждащият водопровод до пСОВ е изпълнен 96%.
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Реконструкцията на ВиК мрежите се изпълняват  с два месеца предсрочно съ-
гласно одобрения график.

Схема на реконструкция на 
водопроводни и канализационни 

мрежи по проект „Интегриран проект 
за водния цикъл на гр.Бяла Слатина“
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На 11.09.2013г. е съставен 
Акт обр.2 за строителна пло-
щадка и е на строителна линия 
и ниво за пСОВ. изградени са 
12 бр. тръбни сондажа за пони-
жаване нивото на подпочвените 
води. изградени са временно 
ел.захранване и временен път 
до площадката на пСОВ. За-
почнати са изкопните работи за 
отделните съоръжения. Съглас-
но графика до края на месец ап-
рил 2014г. следва да приключат 
СМР, включително и възстано-
вяване на пътните настилки.

От стартирането на проекта 
до 30.09.2013г.  МОСВ е превела 
на общината 11 522 360 лв. От 
своя страна Общината е разпла-
тила на изпълнителя на пълен инженеринг 8 439 522 лв. за изпълнени СМР, 32 900 
лв. за авторски надзор, 131 456 лв. на фирмата упражняваща  строителен надзор и 
82 553 лв. на останалите участници в строителния процес. 

1.2 Проект „Подкрепа за деинституционализация на 
ДДМУИ „Надежда“ с. Търнава, община Бяла Слатина“, 
осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна 
програма “регионално развитие”

през 2013 г. започна изпълнението на основните дейности по строителство 
и изграждане на 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Целта 
на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация и да се повиши 
качеството на грижа за деца, отглеждани в извън семейна среда, посредством 
създаване на среда и условия 
за отглеждане максимално 
близки до семейните. предви-
дените, в рамките на 24 месе-
ца, инвестиции са в размер на 
1 493 613,82 лв., като с тях ще 
се осигури подходяща и ефек-
тивна социална инфраструкту-
ра и по-добра жизнена среда за 
пълноценно израстване и раз-
витие на децата, настанени  в 
специализирани институции. 
Към момента текат строител-
ните дейности по изграждане-
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то на 2 къщички от семеен 
тип, които са разположени 
до детска градина „Слън-
чице“ в гр. Бяла Слатина. 
В тях ще бъдат настанени 
децата от дом „Надежда“ 
в с.Търнава.Също така е 
предвидено закупуване на 
оборудване на стойност 
118 665,72 лв. и в момента 
тече процедура за избор на 
изпълнител за доставка и 
монтиране на оборудване-
то. посредством проекта 
в община Бяла Слатина трайно ще създаде нов вид резидентна услуга, която 
ще замени неефективната социална институционална грижа за децата в риск. В 
дългосрочен аспект, проектът ще допринесе за развитието на устойчива градска 
агломерационна среда, съвместима с бъдещите изисквания на населението, по-
добряване на условията за развитие на човешките ресурси и създаване на по-до-
бри условия за живот на децата. и не на последно място, проектът ще предостави 
подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и не-
зависим живот на децата, настанени  в специализирани институции. предвижда 
се дейностите по проекта да приключат в началото на 2014 г. 

1.3 Проект “Изграждане на общинско звено за помощ и 
грижа в дома – Бяла Слатина”, одобрен за финансиране по 
Оперативна Програма „развитие на човешките ресурси“

В началото на 2013 г. в Община Бяла 
Слатина стартира проект „изграждане 
на общинско звено за помощ и грижа в 
дома - Бяла Слатина”, финансиран по до-
говор за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.04-0202-С0001, сключен 
с Агенция за социално подпомагане на 
29.11.2012 година. 

проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на ЕСФ и е на обща 
стойност 246 464, 96 лв. Основната цел 
на проекта е изграждане на „Общинско 
звено за помощ и грижа в дома” към 
Общинско предприятие „пазари и со-
циални дейности”. 
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1.4 Проект „Подмяна на дограма, направа на 
топлоизолация и хидроизолация и вътрешен ремонт на 
сграда – Поликлиника, гр. Бяла Слатина”, финансиран 
по програма “Красива България”към МТСП

На 11.03.2013 г. Община 
Бяла Слатина подписа Спо-
разумение с Министерство-
то на труда и социалната 
политика за финансиране 
на дейности за реализация 
на одобрения с Решение 
№1/05.03.2013 г. на Управи-
телния съвет на пКБ обект 
- поликлиника, гр. Бяла 
Слатина. Общата стойност 
на проекта е 209 458,00 
лв., от които 109 463 лв. са 
финансиране от Община 
Бяла Слатина и 99 995 лв. 
от МТСп. Ремонтните дей-
ности в поликлиниката са 
на стойност 188 512 лв. и 
включват: 

 ¾ подмяна на дървена до-
грама с 5-камерен PVC 
стъклопакет, което ще 
доведе до намаляване 
на коефициента на топ-
лопреминаване и нама-
ляване на инфилтраци-
ята на студен външен 
въздух; 

 ¾ топлинно изолиране на 
всички външни стени;

 ¾  хидроизолация на по-
крива; 

 ¾ топлинно изолиране на таваните във всички помещения с гипсокартон и топло-
изолационна вата;

 ¾ съпътстващи ремонтни работи по сградата.
В помощ на хората с увреждания към сградата на поликлиниката е изградена 

помощна рампа и ново стълбище. Благодарение на проекта в сградата на поликли-
никата са осигурени значително по-добри условия на труд и общ комфорт за работе-
щите лекари и техните пациенти. След приключване на ремонтните дейности ще се 
достигне до реална икономия на средства от отопление .
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1.5 Проект „Общностен Център за деца и родители „Аз и 
моето семейство” – комплексна, интегрирана и устойчива 
грижа за социално включване в Община Бяла Слатина“

през 2013 г. продължи изпълнението на дейностите по проекта на Община Бяла 
Слатина за социално включване. проектът е на обща стойност 846 784,00 лв. и се фи-
нансира от Министерството на труда и социалната политика чрез заем от Международ-
ната банка за възстановяване и развитие. Средствата са за изграждане на Център „Аз и 
моето семейство” като място за предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 
г. Дейностите по за СМР основно включват вертикална планировка и благоустрояване 
на двора на сградата, подравняване на терена, изграждане на ограда, кът за отдих с 
озеленяване, плочници, алеи и бордюри, детска площадка с ударопоглъщаща каучукова 
настилка и комбинирано детско съоръжение с  три кули и пързалка, люлки и др. Ос-
новната цел на проекта е разширяване и подобряване качеството и обхвата на услугите 
за ранно детско развитие в Община Бяла Слатина,  подобряване готовността на децата 
от семейства с ниски доходи и децата с увреждания за включване в образователната 
система. Към момента, в резултат от изпълнението на проекта е ремонтирана и обо-
рудвана сградата, отредена за изграждането на Център за деца и родители „Аз и моето 
семейство”. Обособени са 8 стаи за работа с деца и родители от уязвимите общности в 
детските градини на общината. потребителите на предлаганите от центъра социални 
услуги ще са 2825 деца и 630 родители. 

Като част от дейностите по проекта е предвидено сформиране на мобилна ра-
ботна група, която освен услуги в центъра ще оказва такива и на терен. Общо пред-
виденият персонал за предоставяне на пакет услуги ще е 87 човека.

1.6 Проект “рехабилитация на водоснабдителна мрежа 
в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, община Бяла 
Слатина, област Враца” 

през 2013 г., Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект, финансиран 
по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от 
програмата за развитие на селските райони,  на стойност 5 866 623,00 лв. Общата цел 
на проекта е подобряване на ВиК инфраструктурата на територията на селата Търнак, 
Габаре, Галиче, попица, а оттук и на община Бяла Слатина като цяло, за осигуря-
ване 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 водопо-
даване. Към момента тече процедурата по изваждане на разрешителни, след което ще 
стартират и дейностите за цялостна реконструкция на съществуващата водопреносна 
мрежа. предвидена е подмяната на сградните водопроводни отклонения до всички 
прилежащи парцели, намиращи се в регулация, независимо дали са застроени. из-
копните работи за изпълнение на водопровода се предвижда да започнат след отстра-
няване на съществуващата настилка. След извършване на ремонтните дейности се 
предвижда асфалтиране на ремонтираните участъци. предвидено е също така и раз-
валяне и възстановяване на съществуващата тротоарна настилка и бордюрите при 
изпълнение на сградните водопроводни отклонения.
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1.7 Проект „Модерна и ефективна администрация 
в Община Бяла Слатина“, финансиран Оперативна 
програма “Административен капацитет” чрез ЕСФ

На 22.04.2013 г. беше подписан Договор за финансиране на проект за подобрява-
не на административния капацитет на служителите в Община Бяла Слатина, като 
предпоставка за осигуряване на качествени и модерни публични услуги. проектът 
е на стойност 89 552, 79 лв. със срок 12 месеца. 

Дейностите по про-
екта предвиждат общо 
119 служители от Об-
щина Бяла Слатина да 
преминат обучения, 
свързани с подобрява-
не на професионални-
те умения в сферите на 
тяхната компетентност 
и професионална квали-
фикация, личностните 
им компетенции и уме-
ния, съобразени с инди-
видуалните служебни 
задължения, както и с 
конкретните потребно-
сти от обучение. 

1.8 Проект “Подобряване структурата на 
администрацията в Община Бяла Слатина, чрез 
прилагане на Функционален анализ” по ОПАК

през месец Май 2013, 
с откриваща пресконфе-
ренция, официално стар-
тираха дейностите по 
проекта на Община Бяла 
Слатина за оптимизира-
не структурата на адми-
нистрацията и повиша-
ване качеството на об-
служване. проектът е на 
обща стойност 59 146,94 
лв., с продължителност 
14 месеца. Неговата ос-
новна цел е  подобрява-
не на работните проце-
си чрез прилагането на 
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функционален анализ. Това ще доведе до постигането на по-голяма ефективност 
и ефикасност в дейността на администрацията, повишаване  качеството на об-
служване на гражданите и по-добри условия за развитие на благоприятен бизнес 
климат на територията на Община Бяла Слатина. 

1.9. Проект “Отново на работа за по-добър утрешен ден”

С решение от 15.02.2013г.,  оценителна комисия определи проекта на Об-
щина Бяла Слатина “Отново на работа за по-добър утрешен ден” като успешно 
преминал оценката, но за който не е достигнало финансиране. На по-късен етап, 
след увеличаване на финансовия ресурс по процедурата към приоритетна ос 7: 
„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, схема BG051PO001-
7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, проектното предложение получи 
одобрение за финансиране и през месец октомври 2013 г. беше сключен дого-
ворът за финансиране.  проектът е на обща стойност 223 158,00 лв. и ще бъде 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез 
Европейския Социален Фонд. 

проектът ще се реализира в  партньорство с Община Алмендралехо, област 
Бадахос, провинция Екстремадура, испания, в рамките на 12 месеца.  Неговата 
основна цел е създаването на възможности за увеличаване на икономическия 
растеж на територията на община Бяла Слатина, чрез внедряване на иноватив-
ни европейски практики при разработване и прилагане на стратегии за заетост 
и социално включване. Той поставя фокус върху разработване и прилагане 
на местни стратегии за заетост и социално включване. За целта е предвиде-
на обмяна на опит и добри практики, включително чрез посещения на място, 
партньорски проверки и обмяна на служители, обмен на идеи, знания, ноу-
хау. Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез 
адаптиране и/или валидиране (изпробване) на иновативни модели, практики, 
услуги, продукти и помощни системи от други държави. 

В резултат от изпълнението на проекта ще се разработи Стратегия за зае-
тост и социално включване на община Бяла Слатина и ще се изгради интернет 
платформа.
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2. ИЗПЪЛНЕНИ ПрОЕКТИ 

2.1 Проект „Нови възможности за социално 
предприемачество и създаване на социално предприятие 
в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оперативна 
Програма „развитие на човешките ресурси“

В края на месец 
юли 2013 г. приклю-
чиха дейностите по 
създаване на Социал-
но предприятие в об-
щина Бяла Слатина, 
като възможност за 
подобряване качест-
вото на живот на лица 
от рискови групи и 
подкрепа за преодоля-
ване на социалната им 
изолация. проектът 
е на обща стойност 
291 444,78 лв.

В рамките на про-
екта се изгради и стар-
тира работа„Социално 
предприятие за озеле-
няване и благоустройство” на територията на община Бяла Слатина. В предприяти-
ето са ангажирани в трудова заетост общо 30 лица. От стартирането си до момента 
работниците му извършват дейности по озеленяване и благоустройство в детски 
градини, паркови пространства и населените места в Община Бяла Слатина. проек-
тът 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 оси-
гуряване на трудова заетост. С неговата реализация се дава шанс за придобиване 
на трудови навици и умения, които по-нататък ще допринесат за реално социално 
включване на тези лица както в трудова дейност в общинското предприятие, така 
също и за започване на самостоятелен бизнес. 

В рамките на проекта е закупено оборудване, материали и консумативи, които 
са необходими за функциониране на социалното предприятие. проведено е моти-
вационно обучение и социално консултиране на 20 лица за развитие на иновати-
вен модел на труд, насочен към идентифициране и реализиране на индивидуалните 
умения на хората от уязвими социални групи  и създаване на благоприятни условия 
за тяхното социално включване. Създадени са нови работни места в сферата на со-
циалната икономика - осигурена заетост на 30 бр. лица, създадени са подходящи ус-
ловия за работа, подобрен е облика на населените места чрез изпълнените дейности, 
свързани с хигиенизиране, ремонт в имоти общинска собственост, поддръжка на 
обществени паркове, улици, градини и др.
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2.2„Закупуване на оборудване за противопожарни депа и 
защитни средства съгласно Наредба №30 за условията и 
реда за извършване на противопожарни мероприятия в 
горския фонд и опазване на горите от пожари“

през 2013 г. Община Бяла Слатина реализира проект, финансиран от ДФ „Земе-
делие” по Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на преван-
тивни дейности” от програмата за развитие на селските райони (пРСР). инвестици-
онното предложение беше извършено на територията на селата Търнава и Враняк. 
Беше за закупено оборудване против пожари и защитни средства на обща стойност 
12 270 лв. В резултат от изпълнените дейности по проекта и финансовата подкрепа 
от ЕЗФРСР Община Бяла Слатина въведе мерки за намаляване на опасността и бор-
ба с горските пожари в землищата на 2 населени места. 

2.3 Проект “Дребномащабни мерки за предотвратяване 
на наводнения чрез отводняване на квартали в с. 
Попица, Община Бяла Слатина” по ОПрр

В началото на месец юни 2013 г. приключи реализацията на проект  „Дребнома-
щабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. 
попица, община Бяла Слатина”. С изпълнението на проекта Община Бяла Слатина е 
създала условия за предпазване на с. попица от високи подпочвени води. Същите ще 
се отвеждат безпрепятствено, ограничени са предпоставките за заливане на имуще-
ството на жителите на с. попица. Осигурена е и превенция на инфраструктурата на 
населеното място, подобрена е жизнената и физическа среда на селото. В рамките на 
проекта са изградени масивен бетонов яз с преливен фронт 36 метра и височина 0,7 
метра, система от 4 саваци с размери 1,50 на 1 метър, дренажна система, включваща 
4 дренажни клона, предпазна дига и общо 13 кръгли ревизионни шахти. проектът 
за отводняване на село попица е на стойност 723 081,56 лв. и продължи 24 месеца. 
Той е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. чрез 
Европейския фонд за регио-
нално развитие и Държавния 
бюджет на Република Бълга-
рия. С изпълнението на про-
екта е решен един дългогоди-
шен проблем за живущите в 
квартали 6, 8 и 9 на с. попица. 
Новоизградените съоръжения 
- отводнителни, регулиращи 
и предпазни съоръжения на 
левия бряг на преминаваща-
та в близост река Скът ще га-
рантират живота, здравето и 
имуществото на хората. 
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2.4 Проект по национална кампания  
      “За чиста околна среда”2013

през 2013 г. Община Бяла Слатина се включи отново с проектни предложения 
в ежегодния конкурс на МОСВ и предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда на тема: “ОБиЧАМ пРиРОДАТА – и АЗ УЧАСТВАМ”, 
част от националната кампания „За чиста околна среда”. 

За община Бяла Слатина са одобрени три проектни предложения:
1. „Създаване на 

привлекателна зона 
за отдих в местността 
„Лесопарка”, гр. Бяла 
Слатина” - почистване 
и озеленяване на пло-
щи, изграждане на дет-
ска площадка и зона 
за отдих в местността 
„Лесопарка” в гр. Бяла 
Слатина на стойност 
12 130,00 лв., от които 
2 150,00 лв. са собствен 
принос на община Бяла 
Слатина. 

2. „паркът с мечката” любимо място за отдих на малки и големи – кметство с. 
Търнава, община Бяла Слатина на стойност 9 922,26 лв.

3. „Всички заедно в парка” – Кметство с. Бъркачево, Община Бяла Слатина на 
стойност   9 506,76 лв.

2.5 Проект „Промоционална мрежа за трансгранично 
бизнес сътрудничество”, изпълняван в рамките на 
Програма трансгранично сътрудничество румъния -
България 2007-2013, финансирана от ЕФрр 

В края на месец октомври 2013 приключи изпълнението на дейностите по тран-
сграничен проект, в който Община Бяла Слатина беше водещ партньор. Останалите 
партньори по проекта са от българска страна Търговско промишлена палата Враца 
и от румънска - Община Бекет и Търговско промишлена палата Олт. Средствата по 
бюджета на проекта за Община Бяла Слатина възлизат на 188 910,04 евро, от които 4 
118,00 евро са собствен принос. Основната цел на проекта е подобряване на имиджа 
на трансграничния регион, който включва областите плевен, Враца, Долж и Олт, 
за привличане на повече инвестиции, стимулиране създаването на бизнес мрежи за 
сътрудничество и увеличаване броя на търговските договори между предприемачи 
от двете страни. Дейностите по проекта включваха основно проучвания, анализи 
и доклади за секторите на икономиката, които са източници на заетост в региона, 
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набиране на информация за 
икономическата ситуация и си-
туацията на пазара на труда и 
създаване на база данни, свър-
зана с инфраструктурата и биз-
нес услугите в региона. 

през 18 месечния период на 
изпълнение, по проекта бяха 
реализирани следните дей-
ности:  

 ¾ изготвени и попълнени 65 
бр. анкети за проучване 
източниците на заетост и 
бизнес потенциал на Евро-
региона “Враца-Долж-Олт” 
и 70 бр. анкети за събиране 
на икономически данни; 

 ¾ изготвен доклад от извършените анализи и проучвания на източниците за за-
етост и предприемачество, икономическата ситуация и бизнес климата в Евро-
регион „Враца, плевен, Долж и Олт” (140 стр.), който ще бъде разпространен на 
територията на четирите области;  

 ¾ проведени 2 уъркшопа – в град плевен и Враца; 
 ¾ Създадени бизнес партньорства между бизнес предприемачи от двете страни 

на границата. Това всъщност е един от най-съществените ефекти за бизнеса в 
региона;

 ¾ изготвен рекламен филм с цел промотиране на трансграничния регион; 
 ¾ проведена медийна и информационна кампания - въвеждаща и заключителна 

пресконференция, статии в местната преса за представяне на проекта, рекламен 
спот в радиоефир, брошури за проекта;

Заслужава да се отбележи, че създадената база данни и установените бизнес 
контакти,  чрез бизнес мисии от двете страни на границата, ще продължат да носят 
ползи дори и след приключване на проекта.    
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3. ОДОБрЕНИ ПрОЕКТИ,  
ЗА КОИТО ПрЕДСТОИ ДА БЪДАТ 

СКЛЮчЕНИ ДОГОВОрИ ЗА  
ПрЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

3.1 Проект “Ефективни местни политики – гаранция за 
устойчиво развитие на община Бяла Слатина”

през месец септември 2013, Управляващият орган на ОпАК публикува 
списък с одобрените проекти на общините по процедура по подприоритет 1.3. 
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики” с бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. проектното предложение 
на Община Бяла Слатина е класирано на 34 място от общо 161 одобрени за фи-
нансиране проекти. Благодарение на проекта по ОпАК, който е на обща стой-
ност 79 442,16 лв., община Бяла Слатина ще получи финансиране за подготовка 
на Общинския план за развитие за следващия програмен период (2014-2020 г.), 
както и за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на 
общинските политики. Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 9 
месеца. Очаква се до средата на ноември 2013 да бъде подписан договорът и да 
стартират дейностите по разработване на общинския план. 
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4. ПрОЕКТНИ ПрЕДЛОЖЕНИЯ, 
ВНЕСЕНИ ЗА рАЗГЛЕЖДАНЕ 

4.1 Проект „реконструкция на водопроводна мрежа в 
населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 
еквивалентни жители” 

през месец септември 2013 г. Община Бяла Слатина внесе проектно предложе-
ние по програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за реконструкция 
на водоснабдителната мрежа на и осигуряване на достъп на населението до чиста 
питейна вода за домакински нужди. проектът е на обща стойност 5 876 928,98 лв. 
без ДДС и продължителност 24 месеца. Финансовата помощ по линия на мярка 321 
е в размер на 100% от одобрените разходи по проекта. С този инвестиционен проект 
в населените места от Община Бяла Слатина ще се подобри  общинската ВиК ин-
фраструктура и ще се създадат предпоставки за комплексно развитие на общината, 
цялостно подобряване на благосъстоянието на нейното население и създаване на 
алтернативни възможности за заетост на населението. С реализацията на проекта 
ще се осигури непрекъснатост на водоснабдяването в 4 села чрез инвестиране в 
основната инфраструктура. 

4.2 Проект „Подобряване на условията за представяне 
на грижи за деца в риск от социално слаби семейства, 
включително роми в община Бяла Слатина и община  
шабла“

В изпълнение на политиката за социално включване и интеграция Община Бяла 
Слатина в партньорство с Община Шабла подготви и внесе проект по Финансо-
вия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма 
BG06„Деца и младежи в риск”Компонент 2 – Грижа за деца в риск. програмата под-
помага дейности, свързани с по-добра подготовка за училище за деца от социално 
слаби семейства, включително роми, по-добри социални умения на децата на въз-
раст 3 – 6 години, по-добри езикови умения за децата от ромски семейства, които 
говорят на езици, различни от български. Компонент 2 „Грижа за деца в риск” е ори-
ентиран към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчно 
образование чрез мерки в областта на образованието от ранна детска възраст. 

проектът е на обща стойност 243 458,50 евро. Неговата основна цел е създава-
нето на условия за по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, 
включително и от ромски произход и създаване на  по-добри социални умения. Ос-
новната целева група по проекта са децата на възраст 3 - 6 години, които са в риск 
от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните 
занятия. С този проект се цели също да се намали процентът  на необразованите 
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деца сред рисковите групи от населението, основно ромите в община Бяла Слатина 
и Община Шабла, като в бъдещ период след приключване на проекта това ще допри-
несе за намаляване процентът на безработното население сред същите групи.

проектът предвижда изпълнението на следните дейности:Разработване на стра-
тегия; Строително-ремонтни дейности; Закупуване и доставка на оборудване; За-
купуване на образователни материали и учебни пособия; Наемане и обучение на 
ромски образователни медиатори; 

4.3 Проект „Закриване и рекултивация на общинското 
сметище за битови отпадъци, разположено в землището 
на гр. Бяла Слатина, местността “Любомир”.

Община Бяла Слатина е внесла предложение пред предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за финансиране на ин-
вестиционно намерение, отнасящо се до закриване и рекултивация на общинското 
сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, мест-
ността “Любомир”. 

Основната цел на проектното предложение е насочена към оптималното закри-
ване на настоящото сметище за битови отпадъци на Община Бяла Слатина и из-
вършване на техническа и биологична рекултивация на нарушения терен, изграж-
дане 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 1 800 000 лв.

5. ПрОГрАМИ И МЕрКИ 
ЗА ОСИГУрЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

5.1 Национална програма “От социални помощи към 
осигуряване на заетост”

В резултат на реализирания проект по Нп “От социални помощи към осигуря-
ване на заетост” за периода 26.08.2013– 31.12.2013г. са  разкрити следните работни 
места за дейности с траен характер: 

 ¾ 100 лица на длъжност „Общ работник“ за срок от 4 месеца при непълно работно 
време 4 часа. Дейностите за почистване и поддръжка на ЦГЧ на Бяла Слатина 
и населените места в общината стартираха на 26.08.2013г. и ще приключат на 
31.12.2013г. 

 ¾ 223 лица на длъжност „общ работник“ за срок от 3 месеца при непълно ра-
ботно време 4 часа. Дейностите стартираха на 23.09.2013г. и ще приключат на 
31.12.2013г. 
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 ¾ 24 лица на длъжност „общ работник“ за срок от 6 месеца при непълно работно 
време 6 часа; 

 ¾ 25 лица „ работник поддръжка сгради“ за срок от 6 месеца при непълно работно 
време 6 часа - до 31.12.2013г

 ¾ 25 лица „охранител“ за срок от 6 месеца при непълно работно време 6 часа - до 
31.12.2013г.

 ¾ 35 лица „социален работник“ за срок от 6 месеца при непълно работно време 6 
часа - до 31.12.2013г.

5.2. Проект „Подкрепа за достоен живот” 
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

приоритетно в проекта се включват:
 ¾ лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от 

постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца 
 ¾ за лични асистенти се наемат: - безработни лица в трудоспособна възраст; 
 ¾ трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили 

право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна въз-
раст), 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 пома-
гащи професии. 

по проекта работят 89 лични асистенти, предоставящи услуги на 98 потребите-
ли. Крайният срок на проекта е до 15.01.2014 г.

5.3 Проект „Нов избор - развитие и реализация”, по схема 
BG051PO001-1.1.03 – „развитие” на ОП „развитие на 
човешките ресурси” 

За Община Бяла Слатина по подадена заявка през 2012 са  назначени общо 210 
лица. След задължително обучение безработните лица са назначени на срочен тру-
дов договор за 1 година, на 8 часов работен ден, с месечно трудово възнаграждение 
от 380,00 лв. Лицата са назначени на следните длъжности:

 ¾ „работник строителство“ – общо 30 лица с основни дейности по изграждане и 
поддържане на сгради и строителни обекти. Назначените по проекта лица са  из-
вършили вътрешен ремонт в 13 обекта на територията на Община Бяла Слатина; 

 ¾ „работник поддръжка на пътища“ – общо 50 лица с основни дейности по ремонт 
на пътна и тротоарна настилка, почистване на крайпътни терени и входно изход-
ни пътища. Назначените по проекта лица са извършили дейности по ремонт и 
почистване на пътищата във всички населени места от община Бяла Слатина; 

 ¾ „работник озеленяване“ – общо 104 лица с основни дейности поддържане на 
зелените площи, грижа за декоративната растителност. В резултат от проекта, 
назначените лица са поддържали зелените площи в общо 36 обекта;

 ¾ „организатор дейности“ – общо 15 лица с основни дейности по организиране и 
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провеждане на традиционни и културни празници, прояви, спортни мероприя-
тия. Назначените лица са изпълнявали дейности по провеждане на мероприяти-
ята в 12 населени места от Община Бяла Слатина;

 ¾ „спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ – общо 11 лица с основни дей-
ности извършване на превантивни мероприятия за осигуряване на сигурността 
на населението, аварийно-спасителни  дейности в кризисни ситуации. Назначе-
ните лица са изпълни дейности по почистване на речни корита и отводнителни 
канали на общо 13 обекта.

5.4 Схема „Подкрепа за заетост”

В резултат на проекта, през 2012 г. по схемата са назначени общо 209 безработни 
лица, от тях 168 лица са назначени на длъжност „охранител“, 10 „работник под-
дръжка на язовири“ и 35 „работник – копач гробове“. Лицата са назначени на пълен 
работен ден, с месечно трудово възнаграждение от 380,00 лв. Дейностите старти-
раха на 19.10.2012 г. и включват охраняване на общински сгради, поддържане на 
гробищни паркове и поддържане на язовири във всички населени места от община 
Бяла Слатина. Целта на схемата е да осигури заетост на регистрирани безработни 
лица, като приоритетно се включват 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. по време на заетостта, чрез 
наставник е осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адап-
тиране към условията на новата работа.

В рамките на същата схема  на 29.09.2012г. са назначени 35 лица за срок от 12 
месеца при пълно работно време 8 часа за извършване на дейности за охраняване на 
общински сгради в населените места от община Бяла Слатина. 

5.5 Проект BG051рО001-1.1.06 „Създаване на заетост на 
младежи чрез осигуряване на възможност за стаж“

Целта на процедурата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна 
възраст за стажуване при работодател. В резултат на предложения проект за пери-
ода 18.12.2012г. – 18.06.2013г в Община Бяла Слатина бяха разкрити 3 работни места 
на пълно работно време за 6 месеца на длъжност „Младши експерт“ и „Младши спе-
циалист“. Дейността включва работа в общинска администрация гр. Бяла Слатина 
на 3-ма младежи и осигуряване на възможност за стажуване по специалността. 

5.6 Национална програма „Старт на кариерата”

по Нп „Старт на кариерата” от 08.10.2012 г.  за срок от 9 месеца е разкрито 1 
работно място на пълно работно време 8 часа. Назначено е 1 лице на длъжност на 
длъжност „младши експерт“ в общинска администрация гр. Бяла Слатина.
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5.7  Национална програма “Нова възможност за заетост”

В рамките на програмата нова възможност за заетост на работа в Общинска ад-
министрация гр. Бяла Слатина за срок от 6 месеца от юли 2013 на пълно работно 
време са назначени 2 лица.

Във връзка с подобряване пригодността на заетост и чл. 41 от ЗНЗ,  в периода 
април – октомври 2013 община Бяла Слатина е осигурила заетост на пълно работно 
време на едно лице на длъжност „Младши специалист“ в общинска администрация. 

6. ПАрТНьОрСТВА И ИНИЦИАТИВИ
през  изминалата 2013 г. Община Бяла Слатина се включи в 2 проекта, изпъл-

нявани от Националното сдружение на общините в Република България. Това са 
проект „Е-пОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и електронен ме-
ниджмънт”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ” чрез ЕФРР 
и проект „Go Local: За устойчиво градско развитие”. 

Проект „Е-ПОДЕМ“ цели разширяване на общинския капацитет за успешно 
и ефективно управление на проекти, съфинансирани от Структурните фондове. С 
участието си в този проект Община Бяла Слатина е една от общините, която получи 
техническо оборудване за електронизация на дейностите по подготовка и изпълне-
ние на проектите. Оборудването включва сървър, настолен персонален компютър, 
LCD монитор, лазерен черно-бял принтер, киокс-терминал, широкоформатен ске-
нер и 46-инчов LCD видео екран. проектът E-пОДЕМ предоставя възможност за 
използване на модерните информационни технологии в работата по проектите и 
приспособяване към европейските стандарти и изисквания. Очакваният ефект е да 
се оптимизира процеса по изпълнение на проектите, да се ускори и облекчи дей-
ността по съхраняване и обработване на документите, достъп до безплатна експер-
тна и консултантска подкрепа чрез ресурсен център. 

Проект „Go Local“ цели да информира и да мобилизира общините и граждани-
те в търсене на промени в политиките и практиките, насочени към социална спра
ведливост,приобщаваща икономика и устойчиво развитие. проектът се финансира 
от Европейската комисия, като водещ партньор е институт Marques de Valle Flor 
(IMVF) – португалия – неправителствена организация, специализирана в сътруд-
ничеството по въпросите на глобалното развитие.

ползите от проекта са засилване на диалога между общините и гражданите, за-
силване на работата в мрежа, видимост в медиите и публично разпространяване на 
добрите практики в устойчивото развитие. проектът предвижда тематични обуче-
ния на експерти и изборни лица от участващите общини по темите комуникация, 
градска екология, приобщаваща икономика, политики на развитие. присъединявай-
ки се в проекта, Община Бяла Слатина показва своята политическа воля за устано-
вяване на интегрирана обща стратегия в полза на местната общност и промотиране 
на трите основни измерения на устойчивото развитие: социалното, екологичното и 
икономическото.  
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В края на 2012 г. Община Бяла Слатина се включи в Международната иници-
атива „Mрежа за местна ефективна ромска интеграция (MЕрИ)“, която има за 
цел да насърчава социалното включване и интеграцията на ромите. В резултат на 
активната подкрепа на политиката за приобщаване на ромите и решаването на про-
блемите, свързани с образование, заетост жилищно настаняване и здравни въпроси, 
Община Бяла Слатина получи покана за участие, заедно с още 5 общини от Бълга-
рия, в програмите ROMED2 и ROMACT. 

Община Бяла Слатина се включи и в събитието по стартиране на програмите 
на Съвета на Европа ROMED2 и ROMACT, проведено през месец октомври 2013 
г. в Албена. ROMED2 е програма, която се фокусира върху демократичното управ-
ление и участието на ромската общност на местно ниво. ROMACT е насочена към 
политическите ангажименти на местната власт за овластяване на ромите, за разра-
ботване на политики за реално осъществяване програмата на ромското включване. 
Участието на община Бяла Слатина в двете програми ще улесни изпълнението на 
Националната стратегия за интеграция на ромите. 
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Д. ОБрАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУрА И СПОрТ

1. ОБрАЗОВАНИЕ

1.1 Училища

1.1.1 Мрежа на общински училища
Общинската училищна мрежа обхваща десет училища: три начални, една про-

гимназия, три основни училища и три средно-общообразователни училища, от тях 
шест са средищни: НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина; НУ „Цани Гинчев” гр. 
Бяла Слатина; прогимназия„Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина; СОУ „Ва-
сил Левски” гр. Бяла Слатина; СОУ „Христо Ботев” с. Габаре и ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” с. попица.

В училищата са създадени условия за обхват на ученици, подлежащи на задъл-
жително обучение. Следи се движението на учениците, като през учебната 2012/2013 
г. от образователен процес са отпаднали общо 11 ученика, предимно от семейства, 
които често сменят местоживеенето си.

1.1.2 Брой ученици в общинските училища
Общият брой на учениците в общинските училища за учебната 2013/2014 година 

е 2321 ученика в 108 паралелки, разпределени по видове етапи на обучение както 
следва:

 ¾ І – ІV клас (начален етап) -1011 ученика, от които 249 първокласника при 234 
през учебната 2012/2013 г.

 ¾ V – VІІІ клас (основен етап) – 1029 ученика 
 ¾ ІХ – ХІІ клас (гимназиален етап) – 281 ученика

през учебната 2013/2014 година маломерни паралелки съществуват в шест 
училища. С решение № 607 от протокол №37/25.09.2013 г., допълнено с решение 
№ 627/11.10.2013 г. Общински съвет Бяла Слатина, е допуснал функционирането на 
маломерни  паралелки в следните училища:

• В ОУ „Георги С. Раковски” с.Търнак - 4 маломерни паралелки съответно в VІ 
клас с 16 ученика; VІІ клас с 15 ученика; VІІІ клас с 12 ученика и в V клас с 
15 ученика;

• В ОУ „Христо Ботев” с.Търнава - 1 маломерна паралелка
• ІV „б” клас с 14 ученика;
• В ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.попица- 4 паралелки: ІV клас с 13 ученика; 

V клас с 17 ученика , VІІ клас 15 ученика и VІІІ клас с 8 ученика, която е 
под допустимия минимум от 10 ученика.  За съществуването на паралелката 
VІІІ клас  Кметът на община Бяла Слатина е отправил мотивирано искане до 
Началника на РиО – Враца за разрешение за функциониране на паралелката. 
Със Заповед №РД-06-941/08.10.2013г. Началникът на РиО Враца е разрешил 
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сформирането на самостоятелна паралелка в VІІІ клас с осем ученика. 
• В СОУ „Христо Ботев” с.Габаре - 1 маломерна паралелка ХІ клас с 16 уче-

ника.;
• В СОУ „Христо Ботев” с.Галиче -  5 маломерни паралелки: І клас с 15 уче-

ника, VІІІ клас с 17 ученика; ХІ клас с 10 ученика и ХІІ клас с 11 ученика. 
За учебната 2013/2014 година училището не е успяло да реализира държавен 
план прием в ІХ клас.

• В СОУ „Васил Левски гр. Бяла Слатина - 1 маломерна паралелка ХІ клас с 
17 ученика.

1.1.3 Транспорт на учениците
Транспортът на учениците, подлежащи на задължително обучение на територи-

ята на община Бяла Слатина от населените места, в които няма училище до средищ-
ните и приемащите училища се осъществява с училищни автобуси. Общината раз-
полага с 6 училищни автобуса: 32-местни – 3 бр., 30 местен – 1 бр.; 27-местен – 1 бр. 
и 15-местен – 1 бр. Училищните автобуси, стопанисвани от община Бяла Слатина са  
минали  на технически преглед на 4 септември 2013 г. прегледите са осъществени от  
ДАи- Враца. Освен проверка на техническата изправност на автобусите е проверена 
изрядността на документите на водачите.

през новата учебната година учениците до 16- годишна възраст, които пътуват 
от населените места, в които няма училище са 368, съответно от : Алтимир - 79, 
Буковец - 4, Бъркачево -72, Бърдарски геран - 46; Враняк -37, Върбица -20, Драшан 
– 1; Тлачене - 32, Комарево - 23, Каменно поле - 4 и Соколаре 50. пътуването на уче-
ниците се организира по график със Заповед на Кмета  на  общината.

по транспортна схема на общината пътуват учениците от селата попица, Тър-
нава и Търнак.

1.1.4 Делегирани бюджети
След утвърждаване на формулата за разпределение на средствата- държавна 

дейност за общинските училища по бюджет 2013 г. през месец февруари, с реше-
ние №397 от протокол №25/27.02.2013г. на Общински съвет Бяла Слатина е приет 
бюджета на 10 общински училища в размер на 3 969670 лв., от които по единен 
разходен стандарт за 2251 ученика  -3 245942 лв., преходен остатък 397 239 лв., до-
пълнително средства за: добавка за подоряване на материалната и техническа база в 
училища 56275 лв., добавка за ученици на ресурсно подпомагане 27720 лв., средства 
за извънучилищни дейности и извънкласни дейности за ученици редовна форма на 
обучение – 31514лв., средства за осигуряване на целодневна организация на учеб-
ния ден за ученици в 1, 2 и 3-ти клас без средишните у-ща в размер на 106600 лв., 
за индивидуална форма на обучение 7905лв., самостоятелна форма на обучмение 
14720лв., добавка за подпомагане на храненето на учениците от І – ІV клас по пМС 
308 – 72367лв.,

през 2012 година училищата приключиха финансовата година без просрочени 
задължения и с преходни остатъци в размер на 397239 лв., което им позволи преди 
началото на учебната 2013/2014 година да извършат подобрения на материалната 
база. 

За стартиране на новата учебна година частични ремонтни дейности са извър-
шени в следните училища:

 ¾ НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина - пребоядисване на стени и цокли, изграж-
дане на аварийно и евакуационно осветление, поставяне втора помпа към пар-
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на инсталация, изливане на бетонова настилка пред входа на училището откъм 
спортното игрище;

 ¾ НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина - частичен ремонт на тоалетните, физкул-
турния салон, класните стаи;

 ¾ НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина -  текущ ремонт: блажно боядисва-
не, поставяне на гранитогрес на външното стълбище и теракот в коридорите, 
фоайето и вътрешното стълбище в сградата; изграждане на рампа  за инвалиди; 
закупуване и монтаж на нов водогреен котел;

 ¾ прогимназия „Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина - текущ ремонт на ел. 
инсталацията на І-вия етаж – осветителна и силова; ремонт на коридора на І-вия 
етаж и стълбището към ІІ-ия етаж; изграждане на система за пожароизвестяване 
в цялото училище и видеонаблюдение на І-ия етаж; ремонт на покрив; подмяна 
на дограма; подмяна на радиатори;

 ¾ СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина - частичен ремонт на учебни помещения, 
компютърни зали, коридор-ІІІ етаж и монтаж на пожароизвестителна инстала-
ция;

 ¾ ОУ „Христо Ботев” с.Търнава -  ремонтиран таван на учебна стая в сграда Запад, 
както и външно боядисване на стени, разрушени от външни лица;

 ¾ СОУ „Христо Ботев” с. Габаре -  извършен  частичен ремонт - боядисване на 
подове и стени; ремонт на част от покрива и на физкултурния салон;

 ¾ СОУ „Христо Ботев” с. Галиче -  частичен ремонт – пребоядисване на стени;
 ¾ ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.попица -  частичен ремонт на коридорите;
 ¾ ОУ „Георги С. Раковски” с.Търнак - частичен ремонт в двете сгради. Боядисани 

са цоклите в коридорите и класните стаи. Боядисани са фасадите отвън, където 
е необходимо.

1.1.5 Национални програми и проекти
Чрез бюджата на община Бяла Слатина през 2013 година училищата получиха 

допълнителни финансирания:
 ¾ Нацонална програма «Оптимизация на училищната мрежа», модул «Оптимизи-

ране на вътрешната структура» в размер на 10689 лв.
 ¾ Национална програма «интернет и комуникационна свързаност в училище» в 

размер на 1585 лв.;
 ¾ Национална програма «На училище без отсъствия», мярка без свободен час в 

размер на 4094лв.
 ¾ по проекти по пМС 129 за подпомагане на физическото възпитание и спорт в 

размер на 8400 лв.
 ¾ За закупуване на безплатни учебници и учебни помагала за ученици от І - VІІ 

клас за учебната 2013/2014г. в размер на 78266 лв.

За новата учебна 2013/2014 година, следните училищата са 
кандидатствали и одобрени по следни програми:

• Национална програма«С грижа за всеки ученик»  по Модул 1”Осигуряване 
на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” 
- прогимназия «Св.Климент Охридски» гр. Бяла Слатина по предмет техни-
ческо чертане на стойност 1000лв.

• Национална програма «С грижа за всеки ученик» модул “Осигуряване на до-
пълнително обучение на учениците от началния етап на основното образо-
вание за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна 
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подготовка” – ОУ «Георги С. Раковски» с.Търнак - 2310 лв.; ОУ «Св. Св. Ки-
рил и Методий» с.попица на стойност 770 лв.; НУ «Христо Ботев» гр. Бяла 
Слатина на стойност 1540 лв.; НУ «Христо Смирненски» гр. Бяла Слатина на 
стойност 1540 лв. 

• Национална програма “С грижа за всеки ученик”, Модул “Осигурява-
не на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап 
на основното образование за повишаване на нивото на постижения-
та им по общообразователна подготовка” - ОУ «Георги С. Раковски» 
с.Търнак 770 лв. и ОУ «Христо Ботев» с.Търнава с 770 лв.

Общинските училища сe включват активно в изпълнението на  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 учебна-
та 2012-2013 г. са одобрени 6 училища(НУ “Христо Смирненски” - Бяла Слатина, 
СОУ „Христо Ботев” с.Галиче, ОУ „Христо Ботев” с.Търнава, ОУ „Георги Стойков 
Раковски”).

по проект на Министерство на образованието и науката «подобряване на качес-
твото на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна орга-
низация на учебния процес» успешно работят шестте средищни училища, в които  
целева група са ученици от I до VIII клас, учители и служители в средищните учи-
лища. Чрез проекта в училищата се закупиха чинове, маси, бюра, столове, шкафове, 
гардеробчета, бели дъски и закачалки за помещенията, накто и ламинирани паркети 
и килими за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на 
учебния процес. Чрез проекта се финансират и разходи за обедното хранене на уче-
ниците; разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на педагогическия 
персонал (възпитатели/учители) за изпълнение на дейностите по утвърдените про-
грами за целодневна организация в училищата. проектът е със срок на изпълнение 
до 31 октомври 2014 година.

1.1.6 Инициативи
Общината подпомогна и подкрепя 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. 

по повод 3- ти март- националният празник на РБ Общината организира и про-
веде първи общински конкурс-рецитал за художествено слово „Земя като една чо-
вешка длан”. В конкурса участваха ученици от Белослатинската община, от първи 
до дванадесети клас, разпределени в три възрастови групи:I група – ученици от 
първи до четвърти клас; II група – ученици от пети до осми клас;III група – ученици 
от девети до дванадесети клас.

през месец април за втора година в общината се проведе  общинско ученическо 
състезание по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя 
- 2013“. победител тази година е отборът на СОУ „Васил Левски“ Бяла Слатина, 
който представи общината в областния кръг. 

1.1.7 Здравно обслужване 
през изминалата година в учебните заведения бе осигурено медицинското об-

служване. В общинските училища и детски градини в гр.Бяла Слатина са разкрити 
13 здравни кабинета. Два кабинета са обособени в двете професионални гимназии, 
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5 кабинета в общинските училищата в гр.Бяла Слатина, здравен кабинет в ОУ ”Св. 
св. Кирил и Методий” с. попица и 4 кабинета в детските градини. В  останалите на-
селени места поради малкия брой ученици, здравното обслужване се осъществява 
от личните лекари.

1.2  Детски градини

Броят на функциониращите 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 децата са обхванати въвфилиалите на детските гра-
дини в с. Соколаре, с. Бъркачево и с.Тлачене. 

В детските заведения за учебната 2012/2013г. се обучават 860 деца, Броят на за-
писаните5-годишни е 225, а на шестгодишните деца - 204.  

Със Заповед № 120/22.02.2013 г. на кмета на община Бяла Слатина са утвърдени фор-
мулите за разпределение на средствата – държавна и местна дейност по бюджет 2013 г., 
след обсъждане с директорите на детските заведения на територията на общината. 

Осъществява се и контрол върху дейността на детските градини с цел увели-
чаване средната месечна посещаемост на децата от подготвителните групи, меха-
низмите по предоставянето  на закуски по постановление №308 от 20.12.2010 г. 
на Министерски съвет, здравното обслужване, сигурността  на детските градини 
и събираемостта на таксите, съгласно утвърден план за проверка. За изминалата 
учебна година са осъществени 12 проверки в основните сгради на детските градини 
и техните филиали. За всяка от проверките е съставен констативен  протокол и са 
дадени препоръки за оптималното функциониране на детските заведения. при вся-
ка от проверките са предоставени анкети, които да бъдат попълнени анонимно от 
родители на деца от всяка група на проверяваната детска градина. Обобщеният ана-
лиз на анкетите, показва, че родителите са доволни от материалната база, отоплени-
ето, храненето на децата и от медицинското обслужване, с изключение на местата, 
където няма назначено щатно медицинско лице. Като позитивен резултат се отчита 
липсата на жалби, сигнали и оплаквания от страна на родителите до общинско-
то ръководство. Анализът на  средната месечна посещаемост за изминалата учебна 
година показва достигнати високи нива на средна месечна посещаемост от ЦДГ 
„Детелина“ гр.Бяла Слатина, ЦДГ „Незабравка“ гр.Бяла Слатина и ЦДГ „Радост“ 
гр.Бяла Слатина. Останалите детски градини също  отчитат много добри стойности 
на средна посещаемост далеч над изискуемия минимум от 12.

през отчетния период всички детски градини активно се включиха в  Национал-
на програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна възраст, модул 
“подпомагане храненето на децата от пУГ в детските градини, децата от подготви-
телните класове в училище и учениците от І до ІV клас”.

Детските заведения са изключително креативни, иновативни и отворени към 
промени и модернизации  в образователен аспект. ЦДГ „Незабравка“ гр.Бяла Сла-
тина  работи по спечеления проект „ Детство мое“ по Оп „Развитие на човешките 
ресурси“- „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите мал-
цинства, с период на изпълнение от 09.04.2012 г. до 08.04.2014 г. ЦДГ „Незабравка” 
гр.Бяла Слатина и ЦДГ „Червена шапчица” с.Габаре работиха и през изминалата 
учебна година по Националната програма „С грижа за всеки  ученик”- модул „Оси-
гуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”.
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Децата от подготвителните групи на ЦДГ „Незабравка“ “ гр.Бяла Слатина, фи-
лиалът на детската градина в с.Соколаре, ЦДГ „Червена шапчица” с.Габаре и ОДЗ 
„В.Ташевска“ с.Търнава могат да се похвалят и с партньорството си в проект „Знае-
щи и здрави“ по програма „Глобални библиотеки - България“ с НЧ „Развитие-1892“ 
гр.Б.Слатина, НЧ „Н.Й.Вапцаров“ – с.Соколаре, НЧ “Зора-1904“ с.Габаре и  НЧ „На-
предък-1898“ с.Търнава.

през месеците юли и август общината съвместно с директорите на детските за-
ведения работи активно за пълен обхват на подлежащите на задължителна предучи-
лищна подготовкапрез учебната 2013/2014 г. пет и шест годишни деца.

За учебната 2013/2014 г. в детските заведения са обхванати 848 деца. Броят на за-
писаните5-годишни е 239, а на шестгодишните деца -219. Наблюдава се  увеличава-
не на броя на обхванатите, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 
в сравнение с предходната учебна година.

В Община Бяла Слатина функционира Общинска комисия за закрила на детето 
с консултативни и  координационни функции. Комисията осъществява сътрудни-
чество, 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 Об-
щина Бяла Слатина. Състои се от 15 члена и секретар.

1.3. 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 
2012 г., план за работа през 2013 г. и е актуализиран състава на комисията.   

през периода са разгледани 20 възпитателни дела и са наложени възпитателни 
мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБппМН. 

през консултативния кабинет са преминали 25 деца, както и родителите на 
всички деца, посещаващи обществен възпитател.

Един от най-важните акценти в работата на комисията е превантивната й дей-
ност. по направление „Ранна превенция и консултативна дейност с малолетните и 
непълнолетните“, бяха посетени училищата в гр. Бяла Слатина, с. Търнак, с. Тър-
нава, с. Галиче и с. Габаре, къ-
дето се проведоха разговори и 
беседи, изнесоха се лекции и 
се представиха презентации по 
превенция на агресията, тра-
фика на хора, СпиН, наркома-
нии и тютюнопушене.

проведени са заседания с 
председателите на УКДР за по-
добряване на съвместната дей-
ност между тях и МКБппМН, 
както и организирането на съв-
местни мероприятия, насочени 
към превенцията на деца и уче-
ници в риск. 
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превантивната дейност на 
МКБппМН е свързана и с орга-
низиране на различни по вид кул-
турни мероприятия, целящи да 
ангажират свободното време на 
децата. през тази година  се про-
ведоха следните мероприятия:

 ¾ Организиран бе  пролетен 
карнавал «под дъгата – дет-
ство без насилие», в който 
взеха участие деца, обект на 
работа на комисията, както 
и представители от ръковод-
ството на Общинска админи-
страция, в това число и инж. 
иво Цветков – кмет на Об-
щина Бяла Слатина;

 ¾ по повод Международния 
ден на книгата и автор-
ското право бе проведено 
мероприятие под надслов 
„приказки от деца - за 
деца и родители” съвмест-
но с НЧ „Развитие – 1982” 
под формата на забавни 
игри и разходка из библи-
отеката в читалището;

 ¾ За втора поредна година 
съвместно с РУп – Бяла 
Слатина бе организиран „Ден на отворени врати в полицията”, като инте-
реса на децата става все по – голям; 

 ¾ Заедно с НпО „първи юни“  бе отбелязан „Денят на толерантността“. Децата 
се забавляваха, създавайки платно и пресъздавайки върху него своите мечти и 
надежди за бъдещето.

 ¾ Отборът на МКБппМН взе участие във Втория общински турнир по футбол за 
деца, на който завоюва 4 място.

За родителите, които срещат трудности при отглеждането и възпитанието на 
децата си бе организирана инициатива под надслов „Детство мое – далечно, но въл-
шебно“. 
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2. КУЛТУрА
Културният живот в об-

щината през изтеклия пери-
од е обусловен от мероприя-
тията, заложени в Календара 
на културните, религиозни 
и спортни празници, както 
и в програма за развитие 
на читалищната дейност в 
община Бяла Слатина през 
2013 г., приети с Решение 
№373/24.01.2013 г.на Общин-
ски съвет Бяла Слатина. В ка-
лендарния план са заложени 
както традиционни меропри-
ятия, така и нови за община-
та ни прояви. през отчетния 
период бe осъществен огро-
мен и разнообразен букет от 
културни мероприятия.

На 19.02.2013 г. Община 
Бяла Слатина съвместно 
със СОУ„ Васил Левски“ 
отбелязаха 140 години от 
обесването на Васил Лев-
ски с тържествен концерт и 
факелно шествие.

Осми март се превърна в ис-
тинско признание към жената, 
която е първопричина за хармо-
нията, красотата и топлотата в 
живота. инж. Цветков раздаде 
на многобройните дами на пло-
щада пред сградата на Общината 
цветя и картички с пожелания за 
много здраве и щастие. 

Първи март с традиционните за празни-
ка мартеници

инж.Иво Цветков запалва жертвеника

Честване на 140 години от обесването на Васил Левски
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На 9 март 2013 година в град Со-
фия балет „Грация” и „Грация Джу-
ниър” към НЧ ”Развитие-1892” град 
Бяла Слатина с художествен ръководи-
тел Росица Маринова, взеха участие в 
танцов турнир”Dаnce world cup” - 2013 
и спечелиха квота за финалите в град 
Брайтън – Англия. Там грациозните 
момичета се класираха на 16 място 
сред 32 отбора от цял свят. 

и тази година на 21март се орга-
низира пролетен празник, наситен с 
много веселие и изненади, с много на-
строение и таланти, събрани на една 
сцена.

Държавен музикален театър „Сте-
фан Македонски” – София очарова жи-
телите на Бяла Слатина с майсторско 
изпъление на мюзикъла „Българи от 
старо време”. Събитието се проведе по 
повод 27 март - Международният ден на 
театъра. 

В края на месец март, легендата на 
българския театър Стоянка Мутафова, 
гостува на белослатинци с постановка-
та „парижки лудории”.

Балет „ Грация“

135-тата годишнина от Освобождението на България – празничен концерт на общината

Концерт по случай Международния ден на ромите
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Началото на културните и празнични събития през месец април постави Меж-
дународният ден на ромите. Той бе отбелязан на 8-ми април с редица мероприятия. 
Завършек на този празник бе и тържественият концерт с пищните ромски песни и 
танци

Лазаруване

Нарисувай  твоя Великден
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В Четиринадесетото издание на общин-
ския фестивал за изпълнение на народна и 
забавна песен - „Златно петле” премериха 
умения и талант близо 60 участници.

Изложба с творби,направени от 
сръчните ръце на деца, ученици и 
техните учители

Детско шоу с много забавления и игри
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Концерт на самодейните състави при 
НЧ„Развитие – 1892” 
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Традиционната 
Асамблея на детско 
и ученическо твор-
чество  зарадва та-
лантливите деца по 
време на великден-
ските празници. 

Това бе нейното 
четвърто издание. 
Дните се превърна-
ха в истински праз-
ник на духовността 
и детския артисти-
чен талант.

9 май - празничен концерт 
по повод Деня на Европа.  
С участие на самодейците от 
пенсионерските клубове в об-
щината
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Тържественият 
концерт на Смесен 
камерен хор при 
НЧ „Развитие – 
1892” се вписа по-
добаващо в тради-
ционните Майски 
културни празници 
на общината. 

по повод 70-та 
годишнина на та-
лантливия белосла-
тински художник 
Цветан Сираков в 
галерията на чи-
талище „Разви-
тие – 1892” гр.Бяла 
Слатина бе открита 
изложба живопис 
с близо 80 негови 
платна и 43 ескиза.
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24 май – денят на 
славянската писме-
ност и култура  за-
почна с празнично 
шествие и продължи 
с голям концерт пред 
Н Ч ” Р а з в и т и е -18 9 2 ” 
гр.Бяла Слатина.
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1 юни – Международният ден на детето бе отбелязан на площада с Детска шоу- 
програма. Гостенка на децата на Бяла Слатина бе Феята на приказките, която плени 
вниманието и интереса на децата със забавна театрална постановка. професионал-
ни художници рисуваха лицата на децата като техни любими приказни или анима-
ционни герои. Двамата аниматори, облечени в атрактивни костюми, организираха  

Тържественият концерт на Смесен камерен хор при НЧ „Развитие – 1892” се вписа подобаващо в тради-
ционните Майски културни празници на общината.
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весели състезател-
ни и музикални 
игри.      

Тази година 
Бяла Слатина  се 
включи активно 
в честването на 2 
юни – Ден на Бо-
тев и загинали-
те за свободата 
българи. предста-
вители на общин-
ска администрация 
и десетки граждани 
се включиха в похо-
да до Околчица.

Забавни игри, танци, песни, награди, усмивки 
и настроение. Така може да се опише празникът 
“Здравей лято”, проведен за втора поредна година в 
Бяла Слатина. изявите, свързани с малките жители 
на общината, са един от приоритетите на дирекция  
„Хуманитарни дейности” . Децата са нашето бъде-
ще, нашата надежда.
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първи об-
щински фолкло-
рен фестивал 
„Ехо в родния 
край” в памет на 
народния певец 
Георги Горел-
ски. Събитието 
се проведе в с. 
Търнава, като в 
него взеха учас-
тие близо 200 
самодейци.

Традиционният есенен 
панаир се проведе от 12 до 
15 септември. Началото 
му бе поставено от детски 
празник, на който най-
малките се забавляваха в 
ролята на любимите при-
казни герои. За тях бяха 
подготвени много изненади 
и игри. 

Парад на приказните герои
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изложбата „Есенна палитра”  
с интересни композиции от зе-
ленчуци и плодове, изработени 
от детските градини, впечатли 
гражданите на Бяла Слатина,

В рамките на панаир-
ните дни на Бяла Слати-
на се проведе конкурс за 
детска рисунка на тема 
„Нарисувай своя град”. В 
него взеха участие близо 
30 деца, които благодаре-
ние на своите заложби и 
желание да се справят със 
задачата направиха хубав 
празник във втория ден от 
панаира.

паметна пло-
ча на загиналите 
по време на на-
борна и кадрова 
служба в мирно 
време бе открита 
на площад “Де-
мокрация” в Бяла 
Слатина като част 
от програмата на 
т р а д и ц и о н н и я 
есенен панаир - 
2013.  
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първата частна художе-
ствена галерия в Северна 
България – „Савчеви” – го-
стува в Бяла Слатина по вре-
ме на панаирните дни

петият фестивал на пен-
сионерските клубове събра 
всички почитатели на песен-
та и показа чудесната орга-
низация на пенсионерските 
клубове от Общината.

В деня на Бяла Слатина- Кръстовден
Наши гости бяха народните представители:  г-н Тотю Младенов, инж. петя Ав-

рамова, инж. Венцислав Василев- областен управител на област Враца, Мис „Бълга-
рия 2012” - Габриела Василева, кметове и общински съветници, гости от страната.

Знамената на 
България, Европей-
ския съюз и Бяла 
Слатина  бяха из-
дигнати от Десислав 
Стефанов- спортист 
на община Бяла Сла-
тина за 2012 година, 
Цветомир Ангелов – 
възпитаник на СОУ 
„Васил Левски” и Гре-
ти Къшева – талантли-
вата състезателка на 
балет „Грация”. 
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Концертите 
на поли паскова, 
Глория,ивана и
Б.Т.Р. радваха
жителите 
и гостите на 
Бяла Слатина.
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На 26 септември Община Бяла Слатина на чело с инж. иво Цветков поднесоха 
венци в памет на загиналите петима руски летци.

Месец октомври  за-
почна с голямо търже-
ство по случай Деня на 
възрастните хора, орга-
низирано от пенсионер-
ски клуб „Бяла Слата”. 
Кметът инж. иво Цве-
тков и председателят на 
Общинския съвет инж. 
Харалампи петков поз-
дравиха присъстващите 
като подариха на пенси-

онерския клуб 
климатик и ви-
део устройство, 
с което да гледат 
многобройните 
си изяви.
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На 4 октомври, в художествената галерия на читалище „Раз-
витие – 1892” в Бяла Слатина, Красимира Милчева представи 
първата си стихосбирка „Греховност”. Благодарение на подкрепа-
та на инж. иво Цветков-кмет на община Бяла Слатина и инж. Ха-
ралампи петков- председател на Общинския съвет се реализира 
издаването на нейната книга.

На територията на общината има 14 народни 
читалища. 

Финансирането на дейностите на народните читалища на те-
риторията на Община Бяла Слатина се извършва съгласно регламентираната субсидия 
Държавна дейност за 2013 год. за 37,5 субсидирани бройки в размер на 235 163 лева. Тази 
година стандарта за една щатна бройка е увеличен от 5776 лв. за 2012 г на 6271 лв. Финан-
сирането със средства от бюджета на Община Бяла Слатина, които са в размер на 54 000 
лв. се извърши съгласно Решение № 397 и протокол №25/27.02.2013г. на Общински съвет 
– Бяла Слатина и се разпредели от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община 
Бяла Слатина.

3. СПОрТ
За първа година в края на месец де-

кември 2012 година се проведе церемо-
ния по отличаване и награждаване на 
спортисти на община Бяла Слатина за 
2012 година в следните категории:

 ¾ "Най-добре представил се отбор";
 ¾ "Най-добре представил се отбор в 

ученически игри;
 ¾ "Най-добър футболист на годината 

възрастова група деца”;
 ¾ "Най-добър футболист на годината 

възрастова група юноши";
 ¾ "Най-добър футболист на годината 

възрастова група мъже";
 ¾ "Треньор на годината";

Наградата за цялостен принос за раз-
витието на спорта в общината бе при-
съдена на Севина Кадриева, треньор по 
волейбол с дългогодишен стаж и множе-
ство отличия. 

Наградата Спортист № 1 на годината 
получи Десислав Стефанов, състезател 
на Централен полицейски карате джу- 
джицу клуб. 
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през отчетния период бе изготвена и приета програма за развитие на спорта 
2013 г. – 2016 г. Целта на програмата е да се създадат възможности за системни зани-
мания на гражданите с физически упражнения, спорт и социален туризъм. приети-
ят текст акцентира и върху развитието на детско-юношеския спорт, повишаване на 
спортното майсторство и подобряване на спортната база. 

изготвеният Спортнен календар е съставен от мероприятия и инициативи, про-
веждани в различно време и с различен възрастов обхват. Наред с изпълнението на 
традиционните спортни мероприятия за града, през месец май се проведе Седмото 
държавно първенство по джу джицу за деца, юноши и девойки, първо по рода си в 
Бяла Слатина. Общината финансово и организационно покрепи мероприятието, в 
което взехаучастие 140 състезатели от 12 отбора от страната - София, плевен, Си-
листра, пловдив, Варна, Русе, Берковица, Кнежа и Бяла Слатина. 

Областна администрация Враца отличи през май 15-годишния Десислав Стефа-
нов от Бяла Слатина -ученик в пАГ „Никола Йонков Вапцаров”, за спортни пости-
жения в първенството по Джу джицу.

през отчетния период под 
патронажа на кмета на общи-
на Бяла Слатина се проведоха 
ученически игри по футбол 
и волейбол в три възрастови 
групи. победителите от об-
щинския етап, взеха учестие в 
областния кръг на игрите. От-
борът по волейбол във възра-
стова група ХІ – ХІІ клас на  
пАГ ”Н.Й.Вапцаров”–юноши, 
представи областта на зона-
лен етап в гр. Видин. За втора 
година училищният отбор по 
волейбол - момичета на про-
гимназия «Св. Климент Ох-
придски» гр. Бяла Слатина, се 
класира и взе участие във финалния етап на ученическите игри, състоял се в пери-
ода от 5-7 юни 2013 г. в гр. Суворово. Организацията и финансирането на участни-
ците в ученическите игри в общинския, областен, зонален и републикански етап от 
игрите се осъществи изцяло от община Бяла Слатина.

С много усмивки и настроение премина и Вторият общински детски футболен 
турнир, организиранв края на месец юни. Шампионската купа във възрастова група 
І – ІV клас вдигнаха децата от ОУ „Христо Ботев”, с.Търнава, а първи във възрастова 
група V-VІІІ клас станаха възпитаниците на СОУ„Христо Ботев”, с.Галиче.

през тази година официално бе направена регистрарация-
та на новия футболен отбор на Бяла Слатина. пФК “Чавдар-
1957”,който включва 6 отбора:1.подготвителна възраст; 2. 
Деца; 3. Юноши младша възраст; 4. Юноши старша възраст;

5. представителен отбор (мъже); 6. Девойки до 14г. възраст 
(отборът е създаден месец ноември тази година, като до вече 
имат едно участие в Четиристранен турнир за девойки в гр. 
Монтана, където печелят 2-ро място).
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Община Бяла Слатина 
оказва сериозна подкрепа 
на новия футболен отбор. 
Спортната база е отдаде-
на за ползване от клуба 
безвъзмездно за срок от 3 
години. Отпуснат е и фи-
нансов ресурс, който да 
подпомогне съществува-
нето на отборите.

В рамките на панаирните дни освен богата културна програма, празниците бяха 
изпълнени и със спортни мероприятия. От 9-ти до 15-ти септември се проведе об-
щински футболен турнир, а на новооткритата спортна площадка волейболен и ба-
скетболен  турнир. 
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Е. ЗДрАВЕОПАЗВАНЕ, 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

И УСЛУГИ

1. ЗДрАВЕОПАЗВАНЕ

Здравеопазването в община Бяла Слатина е осигурено от добре развита мрежа от 
здравни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. Жителите  на 
общината продължават да получават медицински услуги от МБАЛ и регистрираните 
в Здравна каса - Враца 4 медицински центъра, 17 общопрактикуващи лекари, 21 ме-
дицински специалисти и 8 стоматолигични практики. За задоволяване на здравните 
потребностите на населението Общината е предоставила помещения на личните ле-
кари във всички населени места. помещенията са пригодени за работа и повечето от 
тях се намират в бившите здравни служби. по този начин освен, че населението се 
обслужва и общинската собственост се съхранява по най-добрия начин.

Ръководството на община Бяла Слатина в лицето на кмета за поредна година 
поздрави колективите на здравните работници за Деня на родилната помощ – Бабин 
ден и за Деня на медицинските работници – 7 април.

За втора поредна година с настъпването на лятото се организира кампания „За 
здравето на всеки – всеки ден”. Кампанията беше насочена към всички граждани. 
За целта  здравен пункт в сградата на Общината работеше през месеците юли и ав-
густ. Медицински специалисти извършваха безплатни манипулации и измерване на 
кръвно налягане на граждани.

през месец март 2013 г. отново бе назначен  здравен медиатор за подобряване на 
здравния статус на ромите в Общината. Здравният медиатор е мост между уязвими-
те малцинствени общности и здравните и социалните служби.

през отчетния период общината работи в посока превенция на заболявания и 
подобряване здравния статус на населението.

Във връзка с Националната програма за първична профилактика на рака на ма-
точната шийка община Бяла Слатина заедно с РЗи гр. Враца проведе кампании в 
посока намаляване на заболяемостта и смъртността от рак на маточната шийка и 
дългосрочното предпазване на българката от заболяването. В кампанията се вклю-
чиха членовете на регионалния координационен съвет, общопрактикуващи лекари 
и специалисти, представители от общината, граждани и медии.

Сърдечно болни пациенти се възползваха от безплатни профилактични прегле-
ди, организирани  със съдействието на МЦ ”Свети пантелеймон”. 

Направиха се изследвания на граждани за костна плътност и се проведе кампа-
ния за ваксиниране на необхванатите деца.
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2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво 

са изцяло съобразени със специфичните потребности на населението в община-
та. Община Бяла Слатина се характеризира с малък брой специализирани инс-
титуции – общо 2 броя, от тях 1 за деца с увреждания в с. Търнава и 1 брой за 
възрастни хора в с. попица,в които се обслужват ползватели не само от област 
Враца, но и от други области.

Наблюдава се определена тенденция към ясна нагласа за деинституциона-
лизация на грижите за децата и готовност да се пристъпи към трансформиране 
и поетапно закриване на специализираната институция за деца. Намаляване 
както на капацитета, така и на броя на настанените деца в ДДУи с. Търнава, 
който е в процес на преструктуриране и съответния старт на процеса е вече в 
действие.

предстои реформиране и на съществуващата специализирана институция за 
стари хора в с.попица. Внесена е докладна в Общински съвет Бяла Слатина за на-
маляване на капацитета на дома за стари хора с 16 места и преструктурирането им 
в 2 ЦНСТ по 12 места за възрастни хора с увреждания. промяната се подготвя чрез 
разработване на планове за реформиране на специализираната институция с цел 
подобряване  качеството на грижата.

през отчетния период двете ЦНСТ в с.Бърдарски геран и преходно и Наблюда-
вано жилище обслужват деца и младежи в условия  близки до семейната среда.

Община Бяла Слатина и през 2013 година предоставя услугата „приемна грижа”в 
качеството  на партньор на АСп по проект  „и аз имам семейство”, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „приеми ме”, бюджетна 
линия BG051PO001-5.2.11. 

До момента в Община Бяла Слатина по проект “и аз имам семейство” са консул-
тирани над тридесет лица, проявили интерес към услугата, от тях са подадени общо  
двадесет и шест  заявления за кандидатсване. Утвърдени са четиринадесет  професи-
онални приемни семейства. В дванадесет  утвърдени професионални приемни семей-
ства по настоящем има шестнадесет настанени деца. продължава работата по оценка, 
проучване и обучение на нови кандидати за приемни родители и по наблюдение на 
адаптацията на децата в приемните семейства. Осъществяват се редовни проверки на 
качеството на предоставяната грижа на настанените деца. Две от децата, настанени в 
приемно семейство са осиновени. Едно от децата е осиновено във Франция, а другото 
в България. продължава процеса на популяризиране и разпространение на информа-
ция за приемната грижа в Община Бяла Слатина. Общината адекватно оказва помощ 
на приемните семейства и настанените в тях деца и набира нови кандидати, желаещи 
да бъдат приемни родители. 

Развитието на приемната грижа в общината като алтернатива на настаняването 
на децата в специализирани институции подпомага успешно процеса на деинститу-
ционализацията на децата в Република България

Община Бяла Слатина е бенефициент по проект „изграждане на общинско звено 
за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”. Целта на проекта е изграждане на устой-
чив модел на грижа за помощ и грижа в дома за хора в частична или пълна невъ-
зможност за самообслужване и в риск от социална изолация. Услугите по проекта 
се предоставят от 01.05.2013г. 
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В резултат на проекта, в 
общинското звено за помощ и 
грижа в дома са назначени на 
трудов договор и пълно работ-
но време 17 домашни помощ-
ници, 10 социални асистенти и 
13 лични асистенти, които към 
месец октомври 2013 г. предос-
тавят услуги на 106 потребите-
ли (лица/ деца с трайни увреж-
дания или самотно живеещи 
възрастни хора с ограничения 
или невъзможност за самооб-
служване. потребителите по-
лучат три типа почасови услу-
ги и помощ в домашна среда: 

 ¾ подкрепа и съдействие 
за социално включване  (помощ при общуване  и поддържане  на социални 
контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, помощ при писане на 
писма, заявления и подаването им  в съответната институция и други);

 ¾ лична помощ(помощ за поддържане на лична хигиена, при обличане, хранене, 
вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или 
други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заве-
дение, месторабота);

 ¾ комунално-битови дейности (пазаруване и снабдяване с ежедневно необходи-
ми продукти, лекарства, поддържане на хигиената в жилищните помещения, 
които се обитават от потребителя на услугата, извършване на дребни битови 
ремонти  или съдействие за извършването им, приготвяне на храна с продукти 
на потребителя и други). подборът на потребители се извършва от Дирекция 
„Социално подпомагане” Бяла Слатина на база изготвени оценки на потребно-
стите от почасови услуги на всички лица, подали заявления. 
След извършен подбор в  Звеното  са наети на трудов договор  две безработни 

лица на длъжности: технически сътрудник и социален работник. Новосъздаденото 
звено в рамките на проекта като част от Оп «пазари и социални дейности» ще про-
дължи да функционира и след приключване на проекта и ще окаже положителен 
ефект върху положението на целевите групи.

Наблюдава се активно участие на неправителствения сектор при разработване и 
прилагане на местни политики в областта на социалните услуги:

 ¾ Центърът за развитие на общността „Амалипе” подпомага развитието имодер-
низацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата 
вриск, предоставянето на услуги, базирани в общността. 

 ¾ Сдружение с нестопанска цел „Различни, но ръка за ръка”, заедно със Сдруже-
ние „Център за подпомагане на ромските инициативи” гр. Бяла Слатина през 
2012 г. започнаха проект«интегриране на уязвими групи от хора на пазара на 
труда», финансиран по   Оп „Развитие на човешките ресурси”.

 ¾ през месец септември 2013 г. сдружение „първи юни” подписа договор по проект „Цен-
тър за социално включване” по програма за подкрепа на неправителствените организа-
ции в партньорство с ДДУи „Надежда” с.Търнава и НЧ „Развитие 1892” гр.Бяла Слати-
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на за предоставяне на услуги в общността на 19 деца и младежи, настанени в специали-
зираната институция и 20 деца и младежи с интелектуални затруднения в общността.
На територията на община Бяла Слатина функционират 12 пенсионерски клуба, клуб 

на инвалида, клуб на военноинвалидите и военнопострадалите, клуб на слепите и дамски 
клуб. На клубовете  са подсигурени помещения за осъществяване на дейността им. 

пенсионерските клубове се включват много активно в културния живот на об-
щината /надпяване в рамките на панаирните дни, празнуване на международния 
ден на възрастните хора и др./. Общината  от своя страна ги подпомага финансово 
според възможностите си. пенсионерските клубове активно участват  в различни 
фестивали в страната. Водят разнообразен  и интересен живот, като при възмож-
ност си организират екскурзии в страната  и чужбина.Клубовете на пенсионера и 
другите форми на услуги осигуряват за старите хора възможности за разнообразя-
ване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за ос-
мисляне на живота и достойни старини. 

ОП „Пазари и социални дейности” 

Предприятието  извършва следните дейности:
 ¾ предоставяне на социална услуга «Домашен социален патронаж» на възрастни 

хора, хора в неравностойно положение, самотни хора, лица с намалена възмож-
ност за социална адаптация, определена от РЕЛКК / ЦЕЛКК, лица с трайно на-
малена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК / НЕЛК от община Бяла 
Слатина. потребители на услугата са 270 лица;

 ¾ Организиране на ученическо столово хранене - форма на услуга за децата от 
различни възрастови групи. Общинското предприятие има сключени договори 
с всички общински училища на територията на общината, за доставка на топъл 
обяд за учениците. Стойността на един купон за обяд на ученик е 1,60лв. 

 ¾ Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища;
 ¾ Събиране на такси за ползване на пазари с цел търговия на селскостопанска про-

дукция; 
 ¾ Събиране на такси за ползване на места, върху които се организират събори, 

панаири, тържища;
 ¾ Събиране на такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. те-

рени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси на открито, 
столове, витрини /сезонно/;

 ¾ Събиране на такси за ползване на площади, които са общинска собственост – мо-
торни колички за забавление за деца;

 ¾ Събиране на такса за ползване на място в салона на ресторант „Скът”. Събиране 
на такси от  „вендинг”  машини.
От месец Май тази година общинското предприятие има сключен договор по 

Закона за обществените поръчки с МБАЛ Бяла Слатина, за приготвяне и доставка 
на храна за нуждите на болничното хранене.

От 15.07.2013 г. предприятието предоставя нова услуга в общността, а 
именно„Обществена трапезария” . Средствата за реализирането й са осигурени по про-
ект с Фонд „Социална закрила”. проектът включва приготвяне на безплатен топъл обяд 
с хляб на 80 лица на ден в рамките на 118 работни дни, от 15.07.2013г. до 31.12.2013г. на 
територията на Община Бяла Слатина. След подписан анекс към договора от 12.09.2013г. 
броят на потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария” е увеличен на 
90 броя. В проекта са включени лица от следните целеви групи :
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 ¾ лица и семейства на месечно подпомагане  по реда и условията на чл.9 от ппЗ-
Сп;

 ¾ лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 ¾ самотно живеещи лица и семейства , получаващи минимални пенсии;
 ¾ скитащи и бездомни лица и деца

през месец декември 2012г.  в Община Бяла Слатина стартира проект„Домашни 
грижи за независим и достоен живот” на Българо-швейцарската програма за сътруд-
ничество, в която партньори са МЗ и МТСп. проектът стартира в четири общини на 
територията на област Враца –Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово.Целевата 
група са възрастни хора, над 65 години, с хронични заболявания и/или трайни ув-
реждания, които ги затрудняват в задоволяване на ежедневните им потребности.

Дейността в Център-Бяла Слатина започва с обслужването на 26 потребители, 
за да се стигне до в момента до74, като набирането на желаещи продължава. От тях 
64 потребители живеят в Бяла Слатина, 6 в с. попица, 4 в с. Търнава.

Най-нуждаещи са хората от групата са на възраст от 70 до 90 години, поради 
напредналата възраст, множество заболявания и липсата на деца и близки при тях.В 
работния екип са включени  висококвалифицирани 4 медицински сестри и 8 домаш-
ни помощника, всички преминали успешно специализиран курс на обучение.

С проекта се обезпечава по-лесен за нуждаещите се достъп до социални и здрав-
ни услуги и превенция на хоспитализирането по социални причини.
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ВМЕСТО 
ЗАКЛЮчЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Дами и господа,

Изброените дейности в приложения отчет са част от осъществяване на при-
оритетите в Програмата за управление на община Бяла Слатина 2011- 2015 г., а 
именно:

 ¾ Икономическо развитие чрез подобряване на инвестиционния климат и подкре-
па на малкия и среден бизнес; 

 ¾ Подобряване на инфраструктурата във всички населени места в община Бяла 
Слатина; 

 ¾ Подобряване опазването на околната среда; 
 ¾ Изграждане на качествена жизнена среда; 
 ¾ Повишаване на административния капацитет;
 ¾ Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси.

Изпълненото през ноември 2012 г. – ноември 2013 г.  обхваща в голяма степен 
целия спектър от развитието на социално – икономическия живот на общината. 
Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна 
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване 
на финансовите възможности на външното финансиране, не на последно място 
- осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти, ми дава увереност да 
кажа,че втората година от реализиране на управленската ни програма е силна 
година.  Тя е истински ползотворна и добра основа за надграждане на дейностите 
през оставащия период до края на мандата. 

Успешно приключилите дейности бяха постигнати благодарение на конструк-
тивната работа на общинска администрация, Общински съвет Бяла Слатина, 
кметствата, Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община-
та, учебните заведения,читалищата, спортните клубове,   неправителствените 
организации, бизнеса и гражданите на община Бяла Слатина. 

На всички, които имат принос във всичко това, което сме постигнали заедно, 
позволете ми да благодаря. 

Благодаря на всички, които по един или друг начин допринесоха за процеса на 
израстване на местното самоуправление.  

Благодаря ви за това, че въпреки трудният период, в който работим, в услови-
ята на тежка икономическа криза, всеки от нас има основание да каже, че община 
Бяла Слатина се е променила към по-добро и като начин на живот на нейните 
граждани, и като духовно развитие.
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Погледите ни вече са насочени към предстоящата 2014 година, през която Бяла 
Слатина  ще отбележи 100 годишнина от обявяването си за град. 

Това ни прави не само горди, но и ни задължава да отстояваме бъдещето си. 
Предстои ни много работа, предстои  още по-сложна финансова година, изпълнена 
с големи предизвикателства. 

Аз и моят екип, въпреки трудностите ще продължим да работим професио-
нално и отговорно, за да променим живота на хората в общината към по-добро, за 
да се чувстваме добре заедно тук - в нашата община, за да отговорим на поетите 
ангажименти.

С обединените усилия на всички ще продължим да реализираме новите проекти 
на Бяла Слатина за доброто бъдеще на нейните жители.

инж.Иво Цветков
КМЕТ НА  ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА


