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Изх. №  6101 - 46 / 19.03.16 г. 

 
 
 

ДО  _______________________ 
 
 
 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 2 от 
ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински 

съвет Бяла Слатина на заседание на 26.04.2016 г. (ВТОРНИК) от 17.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 

1. Приемане на Доклади  за дейността  и отчети за изразходваните средства 
от бюджета за 2015 г. на народните читалища в Община Бяла Слатина. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Желаещите могат да се запознаят със съдържанието на 
докладите в стая № 307 в Общинска администрация в рамките на 
работното време на администрацията. 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА: председателят на КОК 

2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016- 
2020 година) в Община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП 

3. Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги за 2017 
година в Община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП 

4. Отчет на кмета и председателя на общинския съвет за изразходвани 
средства за командировъчни през първото тримесечие на 2016 г. 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  

5. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Бяла Слатина за 2016 година. 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6. Докладни  
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета 

за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г. 
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на годишна 
вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 
2016 г. 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  

mailto:obs_bslatina@mail.bg
mailto:obs_bslatina@abv.bg


ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Даване на съгласие за 
кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение като 
водещ партньор по конкурсна процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и 
/ или търсещи или получили международна закрила“ по ОП „НОИР“ 
2014 – 2020 . 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА: председателят на КОК  
ДОКЛАДВА: председателят на КМС 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна характера на 
собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ I в кв. х91 
по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите, построени в него. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с. Търнава. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с. Търнава. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Изтичане срока на 
договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено 
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция 
„Автомобилна Администрация“.  

ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ  
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ 

6.8. Вносител: Кметът на общината 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) 

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП 

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

ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
              /В. Борисова/  
 



 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26 април 2016 

 

 

Комисия по  здравна и социална политика: на 21 април /ЧЕТВЪРТЪК/ от 

16.00 часа в заседателната зала на общинския съвет при следния проект 

за дневен ред: 

 
1. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016- 

2020 година) в Община Бяла Слатина. 
2. Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги за 2017 

година в Община Бяла Слатина. 
3. Докладна с  Вносител: Кметът на общината 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) 

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

5. Разни 

 

 

Комисия по  устройство на територията и екология: на 21 април 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа в заседателната зала на общинския съвет при 

следния проект за дневен ред: 
 

1. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Бяла Слатина за 2016 година. 

2. Докладни  
2.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета 

за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г. 
2.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на годишна 

вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 
2016 г. 

2.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна характера на 
собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ I в кв. х91 
по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите, построени в него. 

2.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с. Търнава. 

2.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с. Търнава. 

2.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Изтичане срока на 
договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено 
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция 
„Автомобилна Администрация“.  

3. Разни 
 
 



Комисия по  бюджет и финанси и инвестиционна политика: на 21 април 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.30 часа в заседателната зала на общинския съвет при 

следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на Доклади  за дейността  и отчети за изразходваните средства 

от бюджета за 2015 г. на народните читалища в Община Бяла Слатина. 
2. Отчет на кмета и председателя на общинския съвет за изразходвани 

средства за командировъчни през първото тримесечие на 2016 г. 
3. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Бяла Слатина за 2016 година. 
4. Докладни  

4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета 
за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г. 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на годишна 
вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 
2016 г. 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Даване на съгласие за 
кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение като 
водещ партньор по конкурсна процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и 
/ или търсещи или получили международна закрила“ по ОП „НОИР“ 
2014 – 2020 . 

4.4. Вносител: Кметът на общината 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) 

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

6. Разни 

 

 

Комисия по  нормативна уредба и конфликт на интереси: на 21 април 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 17.00 часа в заседателната зала на общинския съвет при 

следния проект за дневен ред: 
 

1. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016- 
2020 година) в Община Бяла Слатина. 

2. Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги за 2017 
година в Община Бяла Слатина. 

3. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Бяла Слатина за 2016 година. 

4. Докладни  
4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна характера на 

собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ I в кв. х91 
по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите, построени в него. 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с. Търнава. 



4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с. Търнава. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Изтичане срока на 
договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено 
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция 
„Автомобилна Администрация“.  

5. Разни 
 
 

Комисия по  младежта и спорта: на 25 април /ПОНЕДЕЛНИК/ 15.30 часа в 

заседателната зала на общинския съвет при следния проект за дневен 

ред: 

 
1. Докладна с  Вносител: Кметът на общината Относно: Даване на съгласие 

за кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение като 
водещ партньор по конкурсна процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / 
или търсещи или получили международна закрила“ по ОП „НОИР“ 2014 – 
2020 . 

2. Разни 

 

 

Комисия по  Образование и култура: на 25 април /ЧЕТВЪРТЪК/ 16.00 часа 

в заседателната зала на общинския съвет в Общинска администрация 

при следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на Доклади  за дейността  и отчети за изразходваните средства 

от бюджета за 2015 г. на народните читалища в Община Бяла Слатина. 
2. Докладна с  Вносител: Кметът на общината Относно: Даване на съгласие 

за кандидатстване на община Бяла Слатина с проектно предложение 
като водещ партньор по конкурсна процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / 
или търсещи или получили международна закрила“ по ОП „НОИР“ 2014 – 
2020 . 

3. Разни 
 

 

 
 


