ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
3200 Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” 68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55
Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/882-116; факс: 0915/8-29-14
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ
От Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина
ОТНОСНО: Изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2015.– 10.05.2016 г.
Уважаеми дами и господа съветници,
В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предоставям на вниманието Ви Отчет за
изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2015.– 10.05.2016 г.
Тъй като на изпълнение подлежат само част от решенията, взети от Общинския съвет,
по-долу Ви запознавам с хода на изпълнението им:
ПРОТОКОЛ № 3 / 03.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 17
изпълнено, считано от 01.01.2016г. промяната е отразена в длъжностното щатно разписание на предприятието.
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла
Слатина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Намалява общата численост на персонала на Общинско Предприятие ”„Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина от 57 щатни бройки на 46 щатни бройки, считано от 01.01.2016 г.
2. …..
3. Възлага на директора на Общинското предприятие да отрази направените промени в длъжностното щатно разписание.
4. Възлага на директора на ОП „Чистота и строителство“ да предприеме всички законови действия по подбора и съкращаването на наетите лица.
РЕШЕНИЕ № 18
изпълнено, считано от 01.01.2016г. е увеличен общия брой на персонала от 14 щатни
бройки на 18бройки и тази промяна е отразена в длъжностното щатно разписание на
предприятието.
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Увеличава общата численост на персонала на Общинско Предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина от 14 щатни бройки на 18 щатни
бройки, считано от 01.01.2016 г.
2. …………………………

3. Възлага на директора на Общинското предприятие да отрази направените промени в длъжностното щатно разписание.
РЕШЕНИЕ № 26
изпълнено, процедурата е приключила
ОТНОСНО: Обединяване на двата Центъра за настаняване от семеен тип и прехвърляне на
активи от Община Бяла Слатина на „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи
с увреждания гр. Бяла Слатина“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1.
Обединява в комплекс „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания “ …………..
8.
Възлага на Кмета на Община град Бяла Слатина да извърши всички последващи действия за прехвърляне на активите на второстепенния разпоредител комплекс Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 28
Сключен договор за наем №2480/15.12.2015 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ ….. с.
Галиче.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Разрешава поставяне на слънцезащитно съоръжение ....... УПИ ІХ-1202 в кв. 137, по
плана на с. Галиче, с разгъната застроена площ 24,00 кв.м., върху общински терен, …………..
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи със заявителя договор за наем за поставяне на навес за срок от 10 /десет/ години.
РЕШЕНИЕ № 29
Промяната в начина на райно ползване е отразена и цитираните имоти са обявени за
продажба.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

I. 1. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, ПИ № 000041, пасище,
мера, III-та кат. земя, с площ 61.981 дка в землището на с. Соколаре, община Бяла Слатина,
обл. Враца.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др. селскостопанска територия” на следните поземлени имоти - общинска собственост, съгласно приложени скици - проект, а именно:
ПИ № 000045, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.345 дка в землището на с. Соколаре,
ПИ № 000043, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.395 дка в землището на с. Соколаре,
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 30
Имотът е продаден на „Агро тера груп“ ЕООД, сключен договор №2491/04.02.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот № 030024, нива, III-та кат. земя, с площ 14.153 дка, в
м. „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 030024, нива, III-та категория земя, с площ
14.153 дка, в местността „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл.
Враца.
……………………..
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането …. на публично оповестен
търг с явно наддаване ………………
РЕШЕНИЕ № 31
Имотът е продаден на „Агро тера груп“ ЕООД, сключен договор №2492/04.02.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот № 030025, нива, III-та кат. земя, с площ 1.613 дка, в
м. „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 030025, нива, III-та категория земя, с площ
1.613 дка, в местността „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл.
Враца.
………………….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането ……. на публично оповестен търг с явно наддаване …………………….
РЕШЕНИЕ № 32
Проведени явни търгове за отдаване под наем, сключени 6 броя договори със спечелилите.(виж таблицата по-долу)
ОТНОСНО: Процедура за отдаване под наем за 5 /пет/ стопански години на общинска земеделска земя в землища на Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

I. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на процедура ….. на публично оповестени търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина, както
следва:
Землище

гр. Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина
с. Соколаре
с. Търнак
с. Търнак
с. Бърдарски геран
с. Галиче
с. Комарево
с. Бъркачево

Поземлен Начин на
имот №
трайно
ползване
118003
000260
015019
000264
000444
060020
000458
025003
000067

нива
Нива
нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
нива

Площ
дка

12.408
77.218
7.882
0.906
289.183
7.285
42.569
63.646
16.048

Начална
тръжна
цена
лв.
496.32
3088.72
315.28
36.24
11567.32
291.40
1702.76
2545.84
641.92

Депозит за
участие
лв.
49.63
308.87
31.53
3.62
1156.73
29.14
170.28
254.58
64.19

АОС
№

Сключени
Договори
№

2958
2959
2966
2960
2961
2962
2965
2964
2963

2487
2488
2496
2495
2486
2490
-

II. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга, да сключи договори за наем със срок 5 стопански години със спечелилите участници.
РЕШЕНИЕ № 33
Решението е изпълнено. Издаден е запис на заповед (по образец) в полза на МРРБ за
сумата от 672 336,60 лв., което е в съответствие с правилата на фонд „Солидарност” на
ЕС и подписания договор за финансирането на проекта. Записът на заповед обезпечава
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авансовото плащане по договора за финансиране, като размерът на обезпечението е
100%. Авансовото плащане в горния размер е получено по сметката на Община Бяла
Слатина през месец януари 2016г. След превеждането му, издаденият запис на заповед,
е върнат на издателя-Община Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване
на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01
Август 2014 г.“, ……..по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Разрешава поемане на задължение в размер на 672 336,60 лв…………. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“, финансиран по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде от името на Община Бяла Слатина запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ………………..
ПРОТОКОЛ № 4 / 22.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 42
Решението е изпълнено. Депозирано е проектно предложение Център за социално
включване "Аз и моето семейство" в ИСУН 2020 с Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.004-0060.
Към момента няма постъпила официална информация за одобрението на проекта.
Сформираната Оценителна комисия продължава своята работа по оценка на проектите
и подготовка на окончателния оценителски доклад. След приключване на оценителния
процес, Ръководителят на Управляващият орган следва да се произнесе с решение по
така предложената оценка на проектите, като същото следва да бъде публикувано на
официалния сайт на оперативната програма.
ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
1.

2.

РЕШИ:

Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“, финансирана в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия
по разработване и подаване на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 45
в процес на работа

ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“ с. Комарево и язовир „Под селото“, с. Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1.1. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“,
с площ 21.670 дка, …….. намиращ се в землището на с. Комарево, ……
1.2. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Под селото“,
с площ 47.624 дка, …. намиращ се в землището на с. Соколаре, …………
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия по
изпълнение на дейностите по т. 1.1 и 1.2. съгласно действащата нормативна уредба в Република България.
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РЕШЕНИЕ № 46
Сключен договор за наем №2485/14.01.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на помещениe, с площ 12.71 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда на ул. ”Христо Ботев” № 7а, гр. Бяла Слатина за
офис.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна общинска собственост, представляващ помещение, с площ 12.71 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна
сграда на ул. ”Христо Ботев” № 7а, гр. Бяла Слатина за офис на Сдружение с нестопанска
цел „Национален клуб на привържениците на Левски” ………….., за срок от пет години.
2. ……………………..
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
ПРОТОКОЛ № 5 / 12.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 48
Решението е изпълнено. Депозираното проектно предложение е одобрено за финансиране по Проект „Красива България”. Община Бяла Слатина е сключила Споразумение
№РД09-8/10.03.2016 г. с МТСП за финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение №1/25.02.2016 г. на Управителния съвет на ПКБ обект по Мярка 02 на
стойност 189 448 лв. Сумата на съфинасирането /96 618 лв./ е преведена и в момента тече процедура за съгласуване на договора с избрания изпълнител.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект “Красива България” (ПКБ) с
проект/обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна сграда - част от
МБАЛ в УПИ I, кв. 4, гр. Бяла Слатина”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина в кампания 2016 г. по Проект
„Красива България”, М 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проект / обект:
„Вътрешно преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - част от МБАЛ в
УПИ I, кв. 4, гр. Бяла Слатина”;
2. ………………..
РЕШЕНИЕ № 49
Решението е изпълнено. Водещата организация е депозирала проектното предложение
в МРРБ. Входящият номер на проекта е 2014TC16I5CB007-2015-1-279. Към момента проектното предложение е преминало първия етап на административна оценка и оценка за
допустимост и продължава към следващия етап – техническа оценка.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Изграждане
на съзнание в младежите от трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение
по пътищата“ по Програма Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на партньорска
организация, с проекто-предложение с наименование „Promoting the safe-driving consciousness
for youths in the Bulgaria - Serbia cross-border region /Изграждане на съзнание в младежите от
трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение по пътищата“, ………….
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на
проекта до тяхното възстановяване от Програмата.
3. …………………
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РЕШЕНИЕ № 50
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала проектното предложение в
МРРБ. Входящият номер на проекта е 2014TC16I5CB007-2015-1-114. Проектното предложение не е преминало първия етап на административна оценка и оценка за допустимост. Към настоящия момент община Бяла Слатина обжалва решението на Съвместния
комитет за наблюдение, съгласно процедурата, описана в точка 6.3. от Насоките за кандидатстване.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Повишаване
на туристическата атрактивност на трансграничния регион България - Сърбия“ по Програма
Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на водеща
партньорска организация, с проекто-предложение с наименование „Increasing the touristic
attractiveness of the cross-border region Bulgaria – Serbia / Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион България - Сърбия“,
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на
проекта до тяхното възстановяване от Програмата.
3. ………………..
ПРОТОКОЛ № 6 / 28.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 59
Направена делба на поземлен имот №092001, извършена промяна начина на тр. ползване на ПИ №092002.
ОТНОСНО: Обособяване на част от имот, общинска собственост, върху който ще се разположи площадка за биоразградими отпадъци.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с
начин на трайно ползване „пасище, мера“, ПИ № 092001, пасище, мера, X-та кат. земя, с площ
926.032 дка в землището на с. Алтимир.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др. селскостопанска територия” на следния поземлен имот - общинска собственост, ПИ № 092002, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 15.415 дка в землището на с. Алтимир.
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 61
Имотът е продаден с Договор №2503/21.03.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ
IVа в кв. 3а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 7320 кв.м.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен имот за който е отреден УПИ ІVа, в кв. 3а, с площ 7320 кв.м., по действащия регулационния план на гр. Бяла Слатина,
…………………………….
РЕШЕНИЕ № 62
Решението е отменено с Решение № 107 на Общински съвет Бяла Слатина.
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ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ дворно място, намиращо се в УПИ Ха, кад. № 546 в кв. 9 по плана на с. Алтимир..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: застроен поземлен имот кад. № 546, за който е отреден УПИ Xa, в кв. 9, с площ 1870 кв.м., по
действащия регулационния план на с. Алтимир, …………………..
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 63
Проведена процедура, имотът е продаден с договор №2501/16.03.2016 г.
ОТНОСНО: Процедура за продажба на поземлен имот, намиращ се в землището на с. Габаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 107003, „др. селскостопанска територия“, IIIта кат. земя, с площ 8.496 дка, в м. „Барата“, в землището на с. Габаре, ………………
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането … на публично оповестен
търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 107003, др. селскостопанска територия“, III-та
кат. земя, с площ 8.496 дка, в м. „Барата“, в землището на с. Габаре, ……. по начална тръжна
цена в размер на 5340 лв., изготвена от лицензиран оценител…………
…………………………..
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 65
Сключен договор за наем №2502/17.03.2016 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен
имот, намиращ се в кв. 200 по регулационния план на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

I. Приема годишна наемна цена за кв.м. на поземлен имот с адрес: ул. “Латинка“ № 47,
…….
II. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата … (публично оповестен
търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, за срок от 10 /десет/ години а
именно:
1. Терен с площ 16,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с №
3529 …. в кв. 200 по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 927,00 кв.м.
…………….
III. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
ПРОТОКОЛ № 7 / 25.02.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 73
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ
ЕАД на 23.03.2016 г. необходимите документи за отпускането на кредит. Искането за финансиране е разгледано от Кредитния комитет на Фонда и е одобрено с изрично Решение от 25.04.2016г. Предстои да се подпише Договора за кредит.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Фонда ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с наименование „Възстановяване на
пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегната от наводнениеята на 01
август 2014г….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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Р Е ШИ :

1. Община Бяла Слатина да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който
да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Възстановяване на
пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегната от наводнениеята на
01 август 2014г.”, финансиран от Фонд „Солидарност” ………………
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, ...
РЕШЕНИЕ № 74
За да се използват на натрупаните отчисления по чл.64 ал.1 от ЗУО е необходимо да се
приложат в заявлението до РИОСВ – Враца, документите по чл. 25 от Наредба №7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията. Съгласно чл.25 ал.2 т.7 от Наредба №7, в заявлението се прилага сключен договор за доставка на транспортната техника. Общинска администрация откри
процедура по ЗОП, като в момента се оценяват подадените оферти и до края на м.Май
предстои сключването на договор за доставка с избрания изпълнител. Другите необходими документи за заявлението са набавени и предстои подаването му в РИОСВ –
Враца.
ОТНОСНО: Ползването на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64, ал. 1 от
ЗУО.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

Дава съгласие средствата в размер на 130 000 лв. от натрупаните отчисленията по чл.
64 ал. 1 от ЗУО да се използват за закупуване на два броя транспортни средства за сметосъбиране и сметоизвозване.
РЕШЕНИЕ № 77
След проведен публично оповестен търга с явно наддаване има спечелил участник.
Предстои внасяне на достигнатата тръжна цена и сключване на договор.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в землището на с. Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

I.1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 000043, представляващ „друга
селскостопанска територия“, с площ 0,395 дка /… земя трета категория, намиращ се в
землището на с. Соколаре, …
….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на публично оповестен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот ……………..
II.1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 000045, представляващ „друга
селскостопанска територия“, с площ 0,345 дка, земя трета категория, намиращ се в землището
на с. Соколаре, ….
……
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на публично оповестен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот ……………..
РЕШЕНИЕ № 78
Сключен договор за наем №2508/15.04.2016 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения за млекосъбирателен пункт с обща полезна
площ 49.55 кв.м. от сграда „Млекосъбирателен пункт“ в с. Бъркачево, УПИ II, кв. 34.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура, публично оповестен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на имот ЧОС, - помещения с обща полезна площ
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49,55 кв.м., от сграда „Млекосъбирателен пункт“ намираща се в УПИ ІІ, кв. 34 по плана на с.
Бъркачево, ….за срок от 10 /десет/ години.
………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 79
Поради незакупени тръжни документи за участие в публично оповестения търг, той бе
закрит със Заповед на Кмета на Община Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на помещение от 12,25 кв.м., ІІІ-я етаж в сграда „Кметство“, публична общинска собственост, намираща
се в УПИ І кв.24 по регулационния план на с. Бърдарски геран.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Общината за провеждането на процедура … публично оповестен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот ПОС Едно помещение от 12,25 кв.м. на
третия етаж, което е част от масивна триетажна сграда „Кметство” намираща се в УПИ І, кв. 24
по плана на с. Бърдарски геран….. за офис по проект „Създаване на център за домашни грижи“, за срок от 1 /една/ година.
……….
3. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 81
Сключен договор за наем №2500/15.03.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на две помещения за офис, с обща
площ 28,05 кв.м., намиращи се на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - частна общинска собственост, за отдаване под наем на Сдружение с нестопанска цел
„Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна общинска собственост, представляващ две помещения за офис, с обща площ 28,05 кв.м., намиращи се на
първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина на Сдружение с нестопанска цел „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе…………… за срок от 3
години.
2. ………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 90
Подписан е договор за прокура № 5009 с НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ на 09.03.2016 г.
за срок от 3 години. Промените са вписани Търговския регистър към Агенция по вписванията.
ОТНОСНО: Изтичане на Договора за прокура на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРОКУРА за срок от 3 години на ……………….
4. ВЪЗЛАГА на кмета да подпише договор за прокура с НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ,
ЕГН 7106037220.
5. Възлага на прокуриста НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ в седемдневен срок от подписването на договора за прокура ДА ВПИШЕ посочените промени в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
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ПРОТОКОЛ № 8 / 12.03.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 91
Изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала проектното предложение в РО Кълъраш. Входящият номер на проекта е №16.5.2.038. Към момента няма постъпила официална информация и резултати от административната оценка и оценката за допустимост
на проектните предложения, получени по втората покана за набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Повишаване
на капацитета за сътрудничество и ефективност на местните власти в трансграничния регион“
по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 15.03.2016 г., ………. с
проект: „Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на местните власти в
трансграничния регион“ по програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г……..
…………….
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
………………..
РЕШЕНИЕ № 92
Изпълнено. Водещата организация - Асоциация Про Мехидинци, е депозирала проектното предложение в РО Кълъраш. Входящият номер на проекта е №16.4.2.079. Към момента няма постъпила официална информация и резултати от административната оценка и
оценката за допустимост на проектните предложения, получени по втората покана за
набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А Румъния – България
2014-2020 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Strengthening
the workforce mobility in the Romania-Bulgaria Cross-Border area/ Увеличаване на мобилността
на работната сила в трансграничния регион Румъния-България“ по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г………………
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент и партньор, с проектно предложение за привличане на финансови средства ………. с проект: „Strengthening the workforce mobility in the Romania-Bulgaria
Cross-Border area/ Увеличаване на мобилността на работната сила в трансграничния регион
Румъния-България“ …..
…………….
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
……………………
РЕШЕНИЕ № 93
Изпълнено. Проектното предложение е депозирано за оценка в Агенцията за хората с
увреждания (АХУ) – гр. София от НЧ „Развитие-1892”-гр. Бяла Слатина на 14.03.2016г.
Оценителната комисия, назначена с изрична заповед на директора на агенцията, продължава своята работа по оценка на проектите.
ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина с проект „Осигуряване на достъпна среда и премахване на архитектурните бариери в НЧ „Развитие - 1892” - гр.
Бяла Слатина”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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Р Е ШИ :

1. Дава съгласие за кандидатстване на НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина пред
Агенцията за хората с увреждания с проект „Осигуряване на достъпна среда и премахване на
архитектурните бариери в НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина“ ……………….
ПРОТОКОЛ № 9 / 29.03.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 101
Погасителният план е изпратен на НАП и се изпълнява по одобрения от ОбС график
ОТНОСНО: Приемане на погасителен план по актове за установяване на частни държавни
вземания към община Бяла Слатина № 80 / 22.12.15 г. и № 81 / 22.12.15 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Разрешава Кмета на Община Бяла Слатина да предложи погасителен план за разсрочено погасяване на части държавни вземания по актове №№ 80 и 81 от 22.12.2015 г. на
Националната агенцията по приходите, съгласно Приложение № 1.
2. ………………..
РЕШЕНИЕ № 102
Взети са съответните счетоводни записвания за прехвърляне на МПС
ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от Община Бяла Слатина на ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие да бъдат предоставени за управление и стопанисване на ОП „Чистота и
строителство“ следните транспортни средства на обща стойност 225 540,88 лв. по баланса на Община Бяла Слатина:
2. …………………
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички последващи действия за
прехвърляне на активите на второстепенния разпоредител ОП „Чистота и строителство“. Същите да бъдат отписани от баланса на Община Бяла Слатина и „Обединено счетоводство“ / Функция „Образование“ и заведени по баланса на ОП „Чистота и строителство“.
4. да бъдат пререгистрирани в КАТ всички прехвърлени автомобили и транспортни средства, …………….
РЕШЕНИЕ № 104
Решението за безвъзмездно придобиване на собственост върху имотите и вещите дадени за управление на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина, е необходимо на Министерсво на земеделието и храните за
осъществяване на процедурата по прехвърляне на собствеността.
ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков
Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина и безвъзмездно придобиване на собственост върху имотите и
вещите предоставени и за управление.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие за промяна статута на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина от публична държавна собственост в публична общинска собственост.
2. Дава съгласие Община Бяла Слатина да придобие безвъзмездно право на собственост върху имотите и вещите, предоставени за управление на Професионална агротехническа
гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия за осъществяване на законовите процедури пред съответните държавни органи по безвъзмездно придобиване собствеността на имотите по т. 2 от решението.
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РЕШЕНИЕ № 106
Насрочен е публично оповестен търг с явно наддаване на 11.05.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ ХХХ, пл. № 2654, кв. 153,
ул. „Солунска“ № 4в, гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр.Бяла Слатина, ул. “Солунска“ № 4в, а именно: застроен урегулиран поземлен имот ХХХ, пл. № 2654 в кв.
153, с площ 535 кв.м., по действащия регулационния план на гр. Бяла Слатина,
…………………………..
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 107
Насрочен е публично оповестен търг с явно наддаване на 11.05.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ Ха, пл. № 546, кв. 9, ул. „Г.
Димитров“ № 37, с. Алтимир.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1……………..
2. Дава съгласие на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. “Георги Димитров“ № 37, а именно: застроен урегулиран поземлен имот Ха, пл. № 546 в кв. 9 с
площ 1650 кв.м., по действащия регулационния план на с. Алтимир…., ведно с намиращата се
в него масивна едноетажна сграда на дървен гредоред, дървена покривна конструкция и покрив от керемиди, със застроена площ 143 кв.м., година на построяване преди 1921 г………
…………………..
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 108
Проведен търг на 10.05.2016г. предстои издаване на заповед за спечелил
ОТНОСНО: Откриване на процедура за възмездно учредяване право на строеж върху имот,
частна общинска собственост, представляващ УПИ I кв. 160, отреден за Градина и КОО (комплексно обществено обслужване) съгласно действащия ЗРП на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина откриването и провеждането на процедура публично оповестен търг с явно наддаване на право на строеж върху имот, частна общинска собственост, Терен от 56,00 кв.м., представляващ част от УПИ І в кв.160 по плана на гр. Бяла Слатина, …… за изграждане на магазин, съгласно одобрен за това по съответния ред инвестиционен проект.
……………….
4. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да издаде заповед и
сключи договор за учредяване право на строеж.
РЕШЕНИЕ № 109
Обявен е публично оповестен търг с явно наддаване, който ще се проведе на
16.05.2016г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот „Дискотека” с площ от 287,05 кв., намиращ
се в бл. 3 на „Културен дом“ гр. Бяла Слатина, за дискотека.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата ….. на публично опо-
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вестен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на „Дискотека“
с площ от 287,05кв.м., ……………………………намиращи се в бл. 3 на „Културен дом“ гр. Бяла
Слатина, за дискотека.
…….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор за
ваем със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 110
направена е корекция на бюджета съгласно решението на ОбС
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Увеличава средствата за местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“, §10 „Издръжка“ с 10 000 лв. ………………….
2. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина да извърши горепосочените промени по
бюджета на Общината за 2016 г.
ПРОТОКОЛ № 10 / 26.04.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 125
Преведена е вноската за 2016 г. на НСОРБ
ОТНОСНО: Определяне на годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“
към НСОРБ за 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Определя годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за
2016 г. в размер на 300 лв.
2. …………….
3. Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената вноска във Фонда в срока, съгласно Правилника за устройството и
дейността му;
…………………….
РЕШЕНИЕ № 126
Решението е изпълнено. Депозирано е проектно предложение „Обучение за успех“ в
ИСУН 2020 с Вх. рег. №: BG05M2OP001-3.002-0413 от 03.05.2016г. Проектът е в процес на
оценка.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бяла Слатина като водещ партньор с проектно предложение по процедура …. “Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие за участие на Община Бяла Слатина като Водещ партньор и в
партньорство със Сдружение „Първи юни” - ……… с проектно предложение по процедура ….
“Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014 - 2020.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т. 1 от настоящото решение ……………..
РЕШЕНИЕ № 127
Подготвят се документите за актуване /скица, данъчна оценка, технически характеристики/и ще се актува след изтичане срока за обжалване на решенито.
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ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ
І в кв. 91 по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите построени върху него.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ І, пл.
№1582 в кв.91 с площ 2365 кв.м.,
2. 2. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ сгради
построени през 1972г., намиращи се в УПИ І, кв.91, а именно: ресторант “Скът“ застроен на
1177кв.м; Лятна градина застроена на 575 кв.м., от които покрита площ 274 кв.м.; /Бивша кафе-сладкарница/ - Офиси по одобрен инвестиционен проект застроени на 165 кв.м.; Дискотека - 217 кв.м., ..
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение .
РЕШЕНИЕ № 128
Промяната в начина на трайно ползване е отразена в картата на възстановената собственост.Предстои промяна в характера на собствеността от публична в частна с решение
на Общински съвет Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с.
Търнава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

I. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др. селскостопанска територия” на ПИ № 081034, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 10.322 дка в
землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на горепосочения имот в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 129
Промяната в начина на трайно ползване е отразена в картата на възстановената собственост.Предстои промяна в характера на собствеността от публична в частна с решение
на Общински съвет Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с.
Търнава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с
начин на трайно ползване „пасище, мера“, намиращ се в землището на с. Търнава, ….. ПИ №
000021, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 29.581 дка в землището на с. Търнава, община
Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др. селскостопанска територия” на …ПИ № 000032, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 6.424 дка в
землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 130
обявяване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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Р Е ШИ :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура по реда на Закона за обществени поръчки за Извършване на обществен превоз на пътници по автобу сни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, съгласно
маршрутни разписания както следва: …………………
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор със спечелилилите участници.
РЕШЕНИЕ № 131
процедурата е стартирала – изпратено е писмо до АСП, следва изчакване на становище
ОТНОСНО: Промяна на вида на социалната услуга в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина, в социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП, за лица от 7 до 18-годишна възраст).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Отменя Решение № 989 с протокол № 62 / 30.04.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
2. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за закриване на социалната услуга в общността от
резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина.
3. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за откриване на социалната услуга в общността
„Център за обществена подкрепа” (ЦОП), с капацитет 18 потребители като делегирана държавна дейност.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички законни и необходими
действия, във връзка със закриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла
Слатина и разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) с капацитет 18 потребители.
РЕШЕНИЕ № 132
Предстои процедура по реда на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина за
сключване на договор.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Навес” с площ 35,00 кв.м. РЗП, към
западната фасада на павилион, намиращ се в УПИ Х- в кв.80а, ул.“Димитър Благоев“ № 76а,
гр.Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Разрешава поставяне на навес към съществуващ павилион, намиращ се в УПИ Х в кв.
80а по плана на гр. Бяла Слатина с разгъната застроена площ 35,00 кв.м., върху общински терен, представляващ част от УПИ Х в кв. 80а и терен западно от УПИ Х – проход между съществуващи павилиони на ул. “Димитър Благоев“ № 76а, ……………..
………………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем за поставяне на навес за
срок от 3 /три/ години.
РЕШЕНИЕ № 133
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е заявила интерес за включване в проекта пред водещата организация – GIS (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) от
Щутгарт, Германия. След разглеждане на всички постъпили заявления за участие в инициативата ТЕЕМ, водещият партньор се е спрял на партньорство с община от Унгария.
ОТНОСНО: Включване на Община Бяла Слатина като партньор по проект ТЕЕМ за
финансиране по Дунавската програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020
INTERREG DTP
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е ШИ :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да участва в качеството си на партньорска
организация, в проектно предложение с наименование „ТЕЕМ“, по Програмата за
транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 INTERREG DTP.
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……………………..
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и
фактически действия за сключване на Споразумение за партньорство и други документи, необходими за кандидатстване.

С уважение:
Иво Цветков
(кмет на община Бяла Слатина)
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