
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 150 / 17.10.2013 

 
 
ДО  _______________________ 

 
 
 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от 
ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински 
съвет Бяла Слатина на заседание на 25.10.2013 г. (ПЕТЪК) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0747 / 09.10.13. на Областен управител 
на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
609/25.09.2013 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

2. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0748 / 09.10.13. на Областен управител 
на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
617/25.09.2013 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

4. Приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Чистота и строителство”-град Бяла Слатина. – 
структура и численост 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

5. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 
периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 

командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

7. Докладни:  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 

приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на 
застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в 



програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Бяла Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла 
Слатина,  община Бяла Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 
13-17. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна 
общинска собственост УПИ ІХ, пл.№ 1202, кв.137, ул. „Коста Златаров” 
№43, с.Галиче, Община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен 
имот, частна собственост, разположен върху територията на бившето 
депо за отпадъци, във връзка с рекултивация на същото. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 
за 1кв.м. площ на помещения, с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в 
масивна едноетажна сграда на ул.”Христо Ботев”№7, гр. Бяла Слатина 
за офис, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска 
цел „Северозапад арт” гр.Бяла Слатина, БУЛСТАТ 176006213, 
ул.”Водотечна” № 21, ет.1, ап.2, представлявано от Председателя на 
сдружението Светла Иванова Берова. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на училища, 
преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси през 
учебната 2013 / 2014 година.  

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

8. Молби: 
8.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия 
на децата им. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

8.2. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ 
за лечение. 

9. Питания на общински съветници и граждани. 
10. Разни 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:   /п/         
    /Харалампи Петков/ 



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ 
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25 октомври 2013 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 21 октомври /ПОНЕДЕЛНИК/    
от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект 
за дневен ред: 
 
1. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

2. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 
командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 

3. Молби: 
3.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия 
на децата им. 
3.2. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ 
за лечение. 

4. Разни 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 21 октомври 
/ПОНЕДЕЛНИК/    от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
при следния проект за дневен ред: 
 
1. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

2. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 
командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 

3. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на 
училища, преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси през 
учебната 2013 / 2014 година.  

4. Разни 
 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 22 октомври /ВТОРНИК/ от 16.30 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0747 / 09.10.13. на Областен управител 

на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
609/25.09.2013 г. 

2. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0748 / 09.10.13. на Областен управител 
на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
617/25.09.2013 г. 



3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 

4. Приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Чистота и строителство”-град Бяла Слатина. – 
структура и численост 

5. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 
периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

6. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 
командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 

7. Докладни:  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 

приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на 
застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в 
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Бяла Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла 
Слатина,  община Бяла Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 
13-17. 

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна 
общинска собственост УПИ ІХ, пл.№ 1202, кв.137, ул. „Коста Златаров” 
№43, с.Галиче, Община Бяла Слатина. 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен имот, 
частна собственост, разположен върху територията на бившето депо за 
отпадъци, във връзка с рекултивация на същото. 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещения, с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в 
масивна едноетажна сграда на ул.”Христо Ботев”№7, гр. Бяла Слатина за 
офис, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел 
„Северозапад арт” гр.Бяла Слатина, БУЛСТАТ 176006213, ул.”Водотечна” 
№ 21, ет.1, ап.2, представлявано от Председателя на сдружението 
Светла Иванова Берова. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на училища, 
преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси през учебната 
2013 / 2014 година.  

6. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия на 
децата им. 

7. Разни 
 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 22 октомври /ВТОРНИК/  от 17.30 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0747 / 09.10.13. на Областен управител 

на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
609/25.09.2013 г. 



2. Разглеждане на Заповед № ЗАПО 0748 / 09.10.13. на Областен управител 
на област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 
617/25.09.2013 г. 

3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 

4. Приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Чистота и строителство”-град Бяла Слатина. – 
структура и численост 

5. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 
периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

6. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 
командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 

7. Докладни:  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 

приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на 
застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в 
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Бяла Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла 
Слатина,  община Бяла Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 
13-17. 

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна 
общинска собственост УПИ ІХ, пл.№ 1202, кв.137, ул. „Коста Златаров” 
№43, с.Галиче, Община Бяла Слатина. 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен имот, 
частна собственост, разположен върху територията на бившето депо за 
отпадъци, във връзка с рекултивация на същото. 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещения, с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в 
масивна едноетажна сграда на ул.”Христо Ботев”№7, гр. Бяла Слатина за 
офис, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел 
„Северозапад арт” гр.Бяла Слатина, БУЛСТАТ 176006213, ул.”Водотечна” 
№ 21, ет.1, ап.2, представлявано от Председателя на сдружението 
Светла Иванова Берова. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на училища, 
преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси през учебната 
2013 / 2014 година.  

8. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за 
лечение. 

9. Разни 
 
 
 
 
 
 



Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 23 
октомври /СРЯДА/ от 16.30   в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 
1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
2. Приемане на промени в Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота и строителство”-град Бяла Слатина. – 
структура и численост 

3. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 
периода 2014-2016 в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2014-2016 и максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г. 

4. Приемане на Отчет на кмета на общината за изразходваните средства за 
командировки през  третото тримесечие на 2013 г. 

5. Докладни:  
5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 

приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на 
застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в 
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в Община Бяла Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла 
Слатина,  община Бяла Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 
13-17. 

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна 
общинска собственост УПИ ІХ, пл.№ 1202, кв.137, ул. „Коста Златаров” 
№43, с.Галиче, Община Бяла Слатина. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен имот, 
частна собственост, разположен върху територията на бившето депо за 
отпадъци, във връзка с рекултивация на същото. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещения, с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в 
масивна едноетажна сграда на ул.”Христо Ботев”№7, гр. Бяла Слатина за 
офис, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел 
„Северозапад арт” гр.Бяла Слатина, БУЛСТАТ 176006213, ул.”Водотечна” 
№ 21, ет.1, ап.2, представлявано от Председателя на сдружението 
Светла Иванова Берова. 

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на училища, 
преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси през учебната 
2013 / 2014 година.  

6. Разни 
 


