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Отличници!

Екипът на кмета инж. 
Иво Цветков получи по-
редна отлична оценка за 
своята работа. В Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) са впечатле-
ни от факта, че последният 
проект по водната инфра-
структура е направен по ко-
нец в изключително кратки 
срокове. Всички дейности 
са изпълнени качествено и 
средствата са изплатени в 

пълен размер в края на ме-
сец декември 2015 г. 

Става дума за проект 
„Изпълнение на строител-
но-монтажни работи с цел 
подмяна на участъци от съ-
ществуваща водопроводна 
мрежа по улици „Климент 
Охридски”, „Хан Крум”, „Во-
дотечна”, „Александър Стам-
болийски” и „Любен Кара-
велов” в град Бяла Слати-
на“. Проектът е в размер на 
близо 1 000 000 лв. Спо-

разумението между МРРБ и 
Община Бяла Слатина №РД-
02-30-337 от 13.10.2015 г. 
за усвояване на капиталови 
средства по програма на 
„Устройствено планиране, 
геозащита, водоснабдяване 
и канализация”е изпълнено 
перфектно.  

„Категорично заявявам, 
че ще използваме с моя 
екип всяка една открила 
се възможност за инвес-
тиции в инфраструктурни-

Община Бяла Слатина 
подписа договор в сре-
дата на декември за без-
възмездна финансова 
помощ с Министерство-
то на труда и социалната 
политика за финансира-
не на проект „Център за 
независим живот в Об-
щина Бяла Слатина“. 

Проектът е на стой-
ност 494 123,48 лв. 
Той предвижда създава-
нето на нов „Център за 
независим живот в Об-
щина Бяла Слатина” за 
почасово предоставяне 
на услуги за социално 
включване. Това разяс-
нява Николай Гурзовски, 
главен експерт в дирек-

ция „Местно развитие и 
обществени поръчки” в 
Община Бяла Слатина. 
Проектът съчетава раз-
лични действия в посока 
преодоляване на изола-
цията и осигуряването 
на интегриран достъп 
до здравни и социал-
ни услуги. Основната 
потребност, която ще 
бъде удовлетворена чрез 
изпълнението на про-
екта, е предоставянето 
на комплексни грижи, с 
които от една страна да 
се повиши качеството 
на живот на възрастни-
те хора, а от друга да 
се даде възможност на 
безработни лица в тру-

Уважаеми съграждани, 
С това първо издание на Общинския 

бюлетин за 2016 г. бих искал да се обърна 
за пореден път лично към Вас и на първо 
място да Ви благодаря.

Благодаря Ви, че като жители на община 
Бяла Слатина се интересувате от обществения 
живот и новините от града и селата, 
ангажирайки своето внимание с печатния 
информационен източник, който редовно 
следи и отразява дейността на общинската 
администрация, Общинския съвет, както и 
моята дейност като кмет на община Бяла 
Слатина. 

Вашата ангажираност и Вашето внимание 
са гражданската съвест, която движи и 
мотивира моя екип. Самите Вие сте важен 
елемент от демократичното управление на 
община Бяла Слатина, която и тази година 
ще гони високи стандарти и резултати не 
само в разработването и реализирането на 
проекти, управление на дейности и следване 
на стратегически цели и задачи в полза на 
обществения интерес. Ще гоним високи 
стандарти и резултати също на полето на 
публичността и прозрачността, за да сте 
информирани и винаги да знаете какво и как 
се случва в населеното ни място. Да бъдем 
информирани е наше гражданско право, което 
никой не може да отнеме. Осигуряването 
му пък е показател за изповядването на 
демократичните европейски ценности, 
залегнали в основата на всяко добро 
управление. 

Изпратихме една година, в която заедно 
работихме усилено. С моя екип успяхме с 
постоянство, отговорност, както и с изграден 
и разработен управленски капацитет, да 
оправдаем публичните очаквания и да 
направим така, че десетки милиони да 
бъдат инвестирани в община Бяла Слатина. 
Поставените цели ни задължават да надградим 
това, огромното ми желание като кмет е 
Бяла Слатина и другите населени места от 
общината да се развиват в положителна 
посока, да вървим напред с големи крачки 
и да бъдем сред най-добрите общини, да 
бъдем фактор в Северозападна България и 
един от центровете в региона, където нещата 
се случват по правилния начин. Летвата 
е вдигната високо, но нищо не ни плаши, 
защото самите Вие заслужавате най-доброто. 
С моя екип ще се постараем да го осигурим 
и ще гоним дори и немислимото в името 
на обществения просперитет. Позициите 
ни са силни, направеното до тук ни дава 
самочувствието да вярваме в собствените си 
сили и възможности. 

През 2016 г. с моя екип ще се съсредоточим 
по прилагането на политики във всички 
значими сфери на обществения живот в Бяла 
Слатина, гражданската активност и участие в 
местните дейности ще е гарант за постигане 
на развитие и стабилност. Успяваме заедно и 
заедно ще се справим с всичко. Ще подкрепя 
всяка смислена инициатива и ще работя за 
нейното осъществяване. 

Желая Ви през 2016 г. лично щастие, 
крепко здраве и енергията за положителна 
промяна да не Ви напуска. Вярвам, че 2016 
г. ще е още по-добра и още по-успешна от 
предходната година.

Обръщение на кмета 
инж. Иво Цветков

Пореден проект, изпълнен по конец,
в МРРБ впечатлени от работата на кмета  

Община Бяла Слатина с нов одобрен 
проект за най-нуждаещите се

те обекти на община Бяла 
Слатина. Топ експертите в 
общинската администрация 
са ежедневно ангажирани 
с това да намират начини 
да реконструираме налич-
ната инфраструктура или да 
монтираме нови обекти по 
нея”, казва кметът инж. Иво 
Цветков, а ние очакваме да 
разберем кой ще е следва-
щият проект, за който ще 
ни похвалят на национално 
ниво.

доспособна възраст да 
бъдат ангажирани в пре-
доставянето на новите 
услуги. Създаването на 
нов Център за предос-
тавяне на интегрира-
ни социални услуги, в 
това число и здравни, 
ще спомогне за преодо-
ляване на проблемите, 
които произтичат от со-
циалното изключване. 

Основната цел на 
проекта е чрез създа-
ването на нов Център и 
неговото разработване в 
сферата на социалните 
почасови услуги да се 
осигурят условия за не-
зависим живот на въз-
растните хора и лицата 

с увреждания.
Целевите групи по 

проекта са хора с ув-
реждания, хора над 65 
г. с ограничения или в 
невъзможност от само-
обслужване и техните 
семейства. 

Срок на изпълнение е 
24 месеца, от които 18 
месеца ще се предоста-
вят интегрираните соци-
ални услуги. 

Проектът е по Опера-
тивна програма „Разви-
тие на човешките ресур-
си” 2014–2020 година, 
приоритетна ос 2: „На-
маляване на бедността и 
насърчаване на социал-
ното включване”. 



2
Община Бяла Слатина има ефективна организация
за събирането и извозването на битовите отпадъци

Уважаеми съграждани, 
през месец декември 2015 
г. Общинският съвет - Бяла 
Слатина с решение №38 
от 22.12.2015 г. промени 
размера на промилите на 
таксата за битови отпадъци 
за 2016 година. Тази про-
мяна бе продиктувана от 
увеличаване на разходите 
за осъществяване на три-
те вида услуги: сметосъ-
биране и сметоизвозване, 
обезвреждането им в депо 
за битови отпадъци, както 
и поддържане чистотата на 
териториите за обществено 
ползване в общината. 

С досегашните промили 
за такса за битови отпадъци 
общината събираше около 
520 000 лв., които бяха не-
достатъчни за покриване на 
разходите за тази дейност. 

През 2013 г., 2014 г. и 
2015 г. разходите за дей-
ност „Чистота” се дофинан-
сираха от други приходи в 
общинския бюджет, като 
само за 2015 г. дофинан-
сирането е с над 180 000 
лв. Прогнозните разходи за 
2016 г. за дейност „Чистота” 
са в размер на 884 157,00 
лв., което е с 232 574 лв. 
повече от предходната ка-
лендарна година. Те включ-
ват:  

1. Осигуряване на съдо-
ве за съхранение на бито-
вите отпадъци - 75 000 лв. 
С тези средства ще бъдат 
премахнати 4-кубикови-
те контейнери и ще бъдат 
заменени с по-малки тип 
„Бобър”, ще бъдат закупени 
нови кофи за смет „Мева” 
и нови контейнери, ще се 
увеличи броят на съдовете 
за съхранение на отпадъци 
по селата; 

2. Събиране на битовите 
отпадъци и транспортиране-
то им до депото в Оряхово - 
564 797 лв. Значителна част 
от предвидените разходи са 
за ремонт и поддръжка на 
остарялата сметосъбирачна 
техника. Община Бяла Сла-
тина предвижда през 2016 
г. да закупи две сметосъ-
бирачни машини, които са 
по-ефективни и чрез които 
да се намалят разходите. 
Ще увеличим количеството 
на извозваните отпадъци по 
селата.  

3. Размерът на отчисле-
нията за обезвреждане на 
отпадъците ежегодно на-
раства. Таксата за депони-
ране на същите по години 
е както следва: през 2012 
г. - 32 лв./тон, през 2013 
г.– 38 лв./тон, през 2014 
г.– 45 лв./тон, през изми-

налата 2015 г. – 51 лв./тон, 
а за 2016 г. тя е 59 лв./
тон. Само за такси за депо-
ниране на битовите отпадъ-
ци на депото в гр. Оряхово 
по предварителни разчети 
през 2016 г. ще заплатим 
179 424 лв.  

4. Почистване на улич-
ните платна, площадите, 
алеите, парковите и други-
те територии от населени-
те места, предназначени за 
обществено ползване – 244 
360 лв., като значителна 
част от тези средства ще 
бъдат изразходени за по-
чистване на нерегламенти-
раните сметища. Тъй като 
приетото увеличение на 
промилите няма да е дос-
татъчно за покриване на 
разходите, община Бяла 
Слатина ще дофинансира 
дейност „Чистота” в размер 
на 53 342,00 лв. за сметка 
на други общински приходи. 

Уважаеми граждани на 
община Бяла Слатина, ис-
кам да Ви уверя, че об-
щинска администрация 
и общинско предприятие 
„Чистота и строителство” са 
създали ефективна органи-
зация за сметосъбирането 
и сметоизвозването на би-
товите отпадъци във всички 
населени места в община-

та. Ежедневно се събират 
и извозват около 20 тона 
битови отпадъци от тери-
торията на цялата община. 
Събирането и транспорти-
рането им става със спе-
циализирана техника в оп-
ределени дни, по специално 
разработен график, без да 
зависи от обема на натру-
паните отпадъци. Изготвени 
са оптимални маршрутни 
графици на всеки специали-
зиран автомобил. Ежегодно 
увеличаваме броя на съ-
довете за смет. През 2015 
г. закупихме 405 кофи тип 
„Мева” и 38 бр. контейнери 
тип „Бобър”, а през 2016 
г. сме предвидили закупу-
ването на още 500 кофи и 
200 контейнера, които ще 
поставим за Ваше удобство 
на по-близко отстояние 
един от друг. 

Един от ефективните 
начини за намаляване на 
разходите за събиране на 
битовите отпадъци е тяхно-
то разделно събиране. Ето 
защо ще положим усилия 
да създадем трайни навици 
у населението за това, като 
започнем с детските гра-
дини и училищата. Призо-
вавам всички да събираме 
разделно рециклируемите 
отпадъци: пластмаса, хартия 

и стъкло, като ги поставя-
ме в цветните пластмасови 
контейнери или да ги пре-
даваме в изкупвателните 
пунктове. Нека възпитаме 
в семействата си културата 
и навика за разделното съ-
биране. Всяка година общи-
ната изразходва около 100 
хил. лв. за почистване на 
нерегламентираните смети-
ща. Можем да си спестим 
тези разходи, ако имаме 
съзнанието и отговорност-
та, да не изхвърляме отпа-
дъците си безразборно. От 
всички нас зависи да поло-
жим усилия и да направим 
приветливи обществените 
паркове, градини и зелени 
площи. По този начин ще 
постигнем по-добри резул-
тати в общите ни усилия да 
поддържаме чисти местата, 
където живеем, работим и 
почиваме, за да стане об-
щината ни дом и ресурс за 
устойчиво развитие и здра-
вословен живот. 

Разчитам на Вашата под-
крепа! 

Заедно да направим об-
щина Бяла Слатина едно 
по-добро място за живеене!

Инж. Иво Цветков, 
кмет на община

Бяла Слатина

22 януари 2016, бр. 57



322 януари 2016, бр. 57

Нов проект за близо 200 000 лв. 
обновява отделенията в болницата

Чакаме одобрение за проект, който
ще бори младежката безработица

Екипът на кмета инж. 
Иво Цветков кандидатства 
с инвестиционно предложе-
ние по програма „Красива 
България” за обновление и 
ремонт на Неврологичното 
отделение в МБАЛ „Бяла 
Слатина”, Образната диаг-
ностика, Спешния приемен 
кабинет и отделението по 
Хемодиализа. Ако предло-
жението бъде одобрено, ще 
се оптимизират приемните 
пространства, ще се напра-
ви преразпределение на съ-

Община Бяла Слатина 
подаде още две проект-
ни предложения наскоро. 
Повече за тях разяснява 
пред Общинския бюлетин 
Николай Гурзовски, който 
е главен експерт в дирек-
ция „Местно развитие и 
обществени поръчки” в Об-
щината.

Първото проектно пред-
ложение е с наименование 
„Подобряване достъпа до 
заетост на неактивни мла-
дежи в Община Бяла Слати-
на“ по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020.

Основна цел на проекта 
е активиране и интеграция 
в заетост на младежи до 
29-годишна възраст, вклю-
чително и на такива, които 
не са нито в образование 
или обучение, нито в зае-
тост, или не са регистрира-
ни като безработни лица в 
Агенцията по заетостта. 

Процедурата е насочена 
към идентифициране и мо-
тивиране за активно пове-
дение на пазара на труда 
на неактивни младежи от 
целевата група, с последва-
щи дейности за включване 
в продължителна заетост, 
обучение или връщане в 
образование.

Проектът е за 391 
150.40 лева, като се фи-
нансират до 100% от всич-

ществуващите помещения, 
ще се обособят санитарни 
помещения в болничните 
стаи, ще се подмени по-
довата настилка и ще се 

монтират окачени и гладки 
тавани от гипсокартон.

Този проект е насочен 
към подобряване на услови-
ята на труд и общия комфорт 

ки допустими разходи по 
проекта. Периода за изпъл-
нение е 20 месеца. В този 
период ще бъдат иденти-
фицирани икономически 
неактивни младежи до 
29-годишна възраст, като 
част от тях ще преминат 
обучение, за да се подпо-
могне развитието на специ-
фични умения на лицата от 
целевите групи, така че да 
се предостави възможност 
за повишаване на тяхната 
квалификация и конкурен-
тоспособност, като основа 
за социално включване. 
Прилагането на комплек-
сен и същевременно ин-
дивидуален подход към 
възможностите за наемане 

в болницата в Бяла Слатина. 
С него ще се подобрят въз-
можностите за развитие на 
съответната територия и ще 
се подобри качеството на 

живот, жизнената и работ-
на среда, както и здравният 
статус на населението. Об-
щият бюджет на проекта е 
189 448.00 лв., като почти 

на младежи от целевите 
групи, съобразен със спе-
цифичните им потребности, 
ще бъде допълнен с мерки 
за подкрепа на работода-
телите, които ще осигурят 
6-месечна субсидирана за-
етост на лицата, преминали 
успешно обучението.

Второто проектно пред-
ложение е с наименование 
„От ранно детско развитие 
към образователна ин-
теграция“ по Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020.

Общата цел на проекта 
е създаване на условия за 
образователна интеграция 
на децата от етнически 

половината от парите се 
осигуряват от Община Бяла 
Слатина.

През споменатите от-
деления преминава голям 

поток от пациенти, като за 
2015 година са проведени 
6977 леглодни и 1203 хос-
питализации. 

Община Бяла Слатина 

малцинства в община Бяла 
Слатина чрез осигуряване 
на равен достъп до пре-
дучилищно образование и 
по-добра среда за ранно 
развитие. 

Специфичните цели са: 
- подобряване на усло-

вията за равен достъп до 
предучилищна подготовка и 
възпитание;

- развиване на интере-
си и умения за общуване 
на децата в мултикултурна 
среда;

- допълнителни занима-
ния за създаване на по-
добри езикови умения при 
деца, говорещи различен 
от българския език;

- привличане на родите-

показва, че има грандиозни 
планове за нашата болница. 
До момента се реализираха 
няколко проекта в МБАЛ 
„Бяла Слатина”, благодаре-

ние на които лечебното за-
ведение изглежда по съвсем 
различен начин. Модерната 
апаратура, качествената 
материална база и адек-

лите в процеса на взаимо-
действие семейство-детска 
градина;

- повишаване на моти-
вацията на родителите за 
отговорно родителство и 
осъзнаване на ползите от 
образованието за житей-
ската реализация на децата 
им;

- преодоляване на нега-
тивни обществени нагласи 
и стимулиране на етниче-
ската толерантност;

- изпълнениe на общин-
ската политика за обра-
зователна интеграция на 
децата от етническите мал-
цинства.

Проектът е на стойност 
197 313.00 лева, продъл-

ватното лечение са част 
от здравните грижи за на-
селението на община Бяла 
Слатина. Благодарение на 
добрата работа на прокури-
ста Николай Димов и екипа 
на кмета инж. Иво Цветков 
болницата в града обслуж-
ва вече и пациенти от други 
общини – Хайредин, Боро-
ван. В дългосрочен план се 
очаква над 30 000 пациенти 
да имат възможност да по-
лучат най-доброто лечение в 
МБАЛ „Бяла Слатина”.

жителността му е 14 месе-
ца и адресира нуждата от 
прилагане на целенасочени 
мерки на местно ниво за 
решаване на проблеми в 
ранните фази на образо-
вателния процес, възпре-
пятстващи равния старт 
на децата в неравностой-
но положение. Липсата на 
възпитание и подготовка 
за децата от семейства с 
ниски доходи и децата от 
етническите малцинства са 
фактори, които влияят на 
психическото развитие и 
намаляват шансовете им за 
успех в училище и живота. 

С реализирането на про-
екта ще бъде удовлетворена 
потребността от прилагане 
на целенасочени мерки за 
образователна интеграция, 
подготовка и адаптация за 
училищна дейност на деца 
от етническите малцинства 
или маргинализирани гру-
пи. Ще се предостави под-
крепа за ранно развитие и 
образование на децата в 
неравностойно положение 
от 4 детски градини на те-
риторията на община Бяла 
Слатина на възраст от 4 до 
6 години.

Общинският бюлетин 
ще проследи развитието и 
на двете проектни предло-
жения, повече информация 
очаквайте в следващите 
броеве.

Вече и от други общини идват да се лекуват 
в модерната болница на Бяла Слатина



Кметът инж. Иво Цветков награди
Слави Горанчовски като спортист №1

в община Бяла Слатина за 2015 г.

422 януари 2016, бр. 57

Наградите „Спортист на об-
щина Бяла Слатина” събраха об-
щественото внимание отново в 
края на декември. Тържествената 
церемония се проведе в НЧ „Раз-
витие 1892”. На събитието освен 
спортистите и спортните деятели 
на Бяла Слатина, присъстваха 
още кметът инж. Иво Цветков, 
народният представител Красен 
Кръстев, зам.-кметът Тихомир 
Трифонов, общинският съветник 
Петьо Шишков, представители 

на общинската администрация, 
граждани.

Приветствието
 
Ето какво приветствие отпра-

ви кметът инж. Иво Цветков:
„За мен е голяма радост да за-

стана в днешния предпразничен 
ден пред всички Вас, за да Ви под-
неса моите почитания и да Ви поз-
дравя за извоюваните успехи през 
тази година, с които ни зарадвахте 

и отново показахте, че нашата об-
щина има своите заслуги за раз-
витието на спорта в България.

Горд съм от успехите ви на 
спортните подиуми и от факта, 
че макар и в трудното време, в 
което живеем, Вие имате хъс и 
енергия да покажете онова, кое-
то можете.

Много се радвам, че изклю-
чителният труд на състезатели 
и треньори се увенчава с успех 
и искам отговорно да заявя, че 
развитието на физическото въз-
питание и спорта в общината 
остава един от приоритетите на 
местната политика.

Общинското ръководство има 
за цел да развива спортната 
база в града и общината, защо-
то наличието на масов спорт е 
задължителна предпоставка за 
израстването на шампиони.

Пожелавам на всички вас – 
спортисти и треньори – здра-
ве, късмет и весело посрещане 
на празника! Нека 2016 г. бъде 
увенчана с нови още по-големи 
успехи за всички Вас!”

Наградите

Приз за най-добре представил 

Община Бяла Слатина за 
пореден път доказа, че е отво-
рена към добрите идеи, които 
съхраняват традицията и за-
пазват историческата памет. 
През месец януари се реали-
зира една инициатива на Об-
щина Бяла Слатина и сдруже-
ние „Русофили” за обновяване 
и подобряване състоянието на 
паметник Перката, като ще се 
обновява и подобрява приле-
жащия към паметника парк. 

За реализацията а тази 
идея своята съпричастност и 

готовност за съдействие зая-
виха представители на Руско-
то посолство в България, кои-
то дойдоха на събитието.

На специална церемония 
бяха пренесени тленните ос-
танки на съветските летци 
и поставени на мемориална 
плоча върху новия саркофаг.

На събитието в Бяла Сла-
тина присъстваха кметът инж. 
Иво Цветков, зам.-кметът инж. 
Тихомир Трифонов, предсе-
дателят на Общинския съвет 
Веселка Борисова, полковник 

Василий Юриевич Хрушчин, 
който е старши помощник 
военен, военновъздушен и 
военноморски аташе, подпол-
ковник Максим Викторович 
Чередниченко, който е помощ-
ник военен, военновъздушен 
и военноморски аташе, инж. 
Максим Фьодорович Ардеев, 
представител на Руското по-
солство у нас, членове и сим-
патизанти на Национално дви-
жение „Русофили“, служители 
в общинска администрация, 
граждани.

Специални гости от Русия дойдоха 
за обновяването на Перката в града

Заповядайте на 
фестивал в село 
Бърдарски геран!

Скъпи читатели, на 6 февруари 2016г. за 
шеста поредна година с. Бърдарски геран и НЧ 
„Съединение 1923” ще станат домакини на кар-
навалния фестивал „Фършанги”. 

Един магичен ден, в който може да си някой 
друг, да се веселиш и да забравиш за грижите.

За нас ще бъде удоволствие да сте част от 
феерията и красотата на този празник и заед-
но да създадем едно вълнуващо преживяване, 
казват организаторите.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:

6 ФЕВРУАРИ 2016 г.

10:00 ч. Пристигане на участниците
10:15 ч. Работна среща на ръководителите 

на групи
10:30 ч. Откриване на Фестивала
12:30 ч. Хумористичен концерт в големия 

салон на НЧ „Съединение 1923” с. Бърдарски 
геран

се отбор спечелиха момичетата 
до 13 г. от волейболен клуб „Ча-
вдар – 1932” с треньор Севина 
Кадриева. 

Наградата за най-добре пред-
ставил се отбор в ученически 
игри спечели училищен отбор 
по футбол група V-VII-ми клас на 
Прогимназия „Св. Климент Ох-
ридски”, Бяла Слатина.

Най-добър футболист за 2015 
г. при децата стана Петьо Пе-
тков, при юношите – Денис Мус-
тафов, а при група мъже – Денис 
Събинов. 

Приз за треньор на 2015 г. взе 
треньорът на ФК Чавдар 1957 – 
Николай Николов.

Специална награда бе присъ-
дена на Боян Стоянов, световен 
шампион по силов трибой. 

Най-добър спортист за 2015 
г. стана Слави Горанчовски. Той 
се занимава с фитнес и боди-
билдинг от 13 години, профе-
сионален състезател от 11 го-
дини. От 2005 г. работи като 
персонален фитнес инструк-
тор. Постиженията му за 2015 
г. са 6 първи места и два пъти 
абсолютен шампион на между-
народни и световни състезания 
в САЩ.


