
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 32 / 18.02.2014 

 
 

 
 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 27.02.2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. Разглеждане на Заповед № ПО 75 / 13.02.14. на Областен управител на 
област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 682 / 
30.01.2014 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

2. Разглеждане на Заповед № ПО 76 / 13.02.14. на Областен управител на 
област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 692 / 
30.01.2014 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

3. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

4. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

5. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 
периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6. Приемане на промени в Наредба № 17 за условията и реда за провеждане 

на обществено обсъждане на   проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 
общинския дълг. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

7. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г. 

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

8. Приемане на общински план за младежта за 2014 година 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  

9. Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2013 г. 



ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  

10. Създаване на общински  обществен свет за сътрудничество по етническите 
и интеграционните въпроси. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  

11. Докладни  
11.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване с Проект 

"Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Бяла 
Слатина" по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на 
селските райони. 

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

11.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна на маршрутно 
разписание за извършване на обществен превоз  на пътници с 
автобусен транспорт по утвърдени транспортни схеми. 

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

11.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №145016, представляващ „.посевна площ“, с площ 
13.542 дка (Тринадесет декара петстотин четиридесет и два квадратни 
метра), IV (четвърта)  категория, местност „Парезите“, и ПИ №136037, 
представляващ „посевна площ“, с площ 21.916 дка (Двадесет и един 
декара деветстотин и шестнадесет квадратни метра), VIII (осма)  кат., м. 
„Райков дол“, находящи се в землището на с. Драшан. 

11.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №118007, представляващ „.лозе“, с площ 3.000 дка 
(Три декара), IV (четвърта)  кат., м. „Краището“, находяща се в 
землището на с. Драшан. 

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

11.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №055008, представляващ „.лозе“, с площ 1.592 дка 
(Един декар петстотин деветдесет и два квадратни метра),  находящо се 
в землището на с. Алтимир. 

11.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на с. 
Драшан, община Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 
г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на 
собственици по реда на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

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

11.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на имот, 
частна общинска собственост в землището на Бяла Слатина, местността 



„Край града“ - Дворно място от 7,930 дка със находящите се в него 
Басейн  и масивна сграда. 

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

11.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 3, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина 

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

11.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 4, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина. 

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

11.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения в сградата на „Културен дом Н. Й. Вапцаров“ с. Соколаре с 
площ 48,45 кв.м. за кафе-сладкарница. 

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

11.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
Терен № 3, находящ се между кв. 57, 40, 39, 60 и 59 по плана на с. 
Попица, с площ от 12,00 кв.м., за поставяне на временен павилион.  

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

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

13. Питания на общински съветници и граждани. 
14. Разни 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 27 февруари 2014 
 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 21 февруари 
/ПЕТЪК/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
2. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
3. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

4. Приемане на общински план за младежта за 2014 година 
5. Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2013 г. 
6. Създаване на общински  обществен свет за сътрудничество по етническите 

и интеграционните въпроси. 
7. Разни 

 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 24 февруари /ПОНЕДЕЛНИК/ 
от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект 
за дневен ред: 
 
1. Разглеждане на Заповед № ПО 75 / 13.02.14. на Областен управител на 

област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 682 / 
30.01.2014 г. 

2. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
3. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
4. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

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

6. Разни 
 
 
 



Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 24 
февруари /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00   в Заседателната зала на Общински 
съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Разглеждане на Заповед № ПО 76 / 13.02.14. на Областен управител на 

област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 692 / 
30.01.2014 г. 

2. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
3. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
4. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г. 

6. Докладни  
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване с Проект 

"Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Бяла 
Слатина" по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на 
селските райони. 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна на маршрутно 
разписание за извършване на обществен превоз  на пътници с 
автобусен транспорт по утвърдени транспортни схеми. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №145016, представляващ „.посевна площ“, с площ 
13.542 дка, и ПИ №136037, представляващ „посевна площ“, с площ 
21.916 дка, находящи се в землището на с. Драшан. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №118007, представляващ „.лозе“, с площ 3.000 
дка, находяща се в землището на с. Драшан. 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №055008, представляващ „.лозе“, с площ 1.592 
дка,  находящо се в землището на с. Алтимир. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на с. 
Драшан, община Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 
г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на 
собственици по реда на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на имот, 
частна общинска собственост в землището на Бяла Слатина, местността 
„Край града“ - Дворно място от 7,930 дка със находящите се в него 
Басейн  и масивна сграда. 

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 3, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина 



6.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 4, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина. 

6.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения в сградата на „Културен дом Н. Й. Вапцаров“ с. Соколаре с 
площ 48,45 кв.м. за кафе-сладкарница. 

6.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 3, находящ се между кв. 57, 40, 39, 60 и 59 по плана на с. Попица, с 
площ от 12,00 кв.м., за поставяне на временен павилион.  

7. Разни 
 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 25 февруари /ВТОРНИК/ от 17.00 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Разглеждане на Заповед № ПО 75 / 13.02.14. на Областен управител на 

област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 682 / 
30.01.2014 г. 

2. Разглеждане на Заповед № ПО 76 / 13.02.14. на Областен управител на 
област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 692 / 
30.01.2014 г. 

3. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
4. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
5. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

6. Приемане на промени в Наредба № 17 за условията и реда за провеждане 
на обществено обсъждане на   проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 
общинския дълг. 

7. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г. 

8. Приемане на общински план за младежта за 2014 година 
9. Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2013 г. 
10. Създаване на общински  обществен свет за сътрудничество по етническите 

и интеграционните въпроси. 
11. Докладни  

11.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване с Проект 
"Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Бяла 
Слатина" по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на 
селските райони. 

11.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна на маршрутно 
разписание за извършване на обществен превоз  на пътници с 
автобусен транспорт по утвърдени транспортни схеми. 



11.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №145016, представляващ „.посевна площ“, с площ 
13.542 дка, и ПИ №136037, представляващ „посевна площ“, с площ 
21.916 дка, находящи се в землището на с. Драшан. 

11.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №118007, представляващ „.лозе“, с площ 3.000 
дка, находяща се в землището на с. Драшан. 

11.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №055008, представляващ „.лозе“, с площ 1.592 
дка,  находящо се в землището на с. Алтимир. 

11.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на с. 
Драшан, община Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 
г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на 
собственици по реда на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

11.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на имот, 
частна общинска собственост в землището на Бяла Слатина, местността 
„Край града“ - Дворно място от 7,930 дка със находящите се в него 
Басейн  и масивна сграда. 

11.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 3, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина 

11.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 4, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина. 

11.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения в сградата на „Културен дом Н. Й. Вапцаров“ с. Соколаре с 
площ 48,45 кв.м. за кафе-сладкарница. 

11.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
Терен № 3, находящ се между кв. 57, 40, 39, 60 и 59 по плана на с. 
Попица, с площ от 12,00 кв.м., за поставяне на временен павилион.  

12. Разни 
 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 25 февруари /ВТОРНИК/ от 17.00 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2014 г. 
2. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г 
3. Приемане на тригодишна прогноза за бюджета на Община Бяла Слатина за 

периода 2015 – 2017 г. в частта за местните приходи и местни разходи, 
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината през 2015 – 2017 г. и максимален размер 
на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 и 2015 
година. 

4. Приемане на промени в Наредба № 17 за условията и реда за провеждане 
на обществено обсъждане на   проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 
общинския дълг. 



5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г. 

6. Докладни  
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване с Проект 

"Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Бяла 
Слатина" по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на 
селските райони. 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна на маршрутно 
разписание за извършване на обществен превоз  на пътници с 
автобусен транспорт по утвърдени транспортни схеми. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №145016, представляващ „.посевна площ“, с площ 
13.542 дка, и ПИ №136037, представляващ „посевна площ“, с площ 
21.916 дка, находящи се в землището на с. Драшан. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №118007, представляващ „.лозе“, с площ 3.000 
дка, находяща се в землището на с. Драшан. 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на общинска 
земеделска земя, ПИ №055008, представляващ „.лозе“, с площ 1.592 
дка,  находящо се в землището на с. Алтимир. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС на с. 
Драшан, община Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 
г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на 
собственици по реда на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на имот, 
частна общинска собственост в землището на Бяла Слатина, местността 
„Край града“ - Дворно място от 7,930 дка със находящите се в него 
Басейн  и масивна сграда. 

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 3, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина 

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Терен № 4, с площ от 18,00 кв.м., за поставяне на преместваем гараж в 
УПИ VI, кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина. 

6.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения в сградата на „Културен дом Н. Й. Вапцаров“ с. Соколаре с 
площ 48,45 кв.м. за кафе-сладкарница. 

6.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 3, находящ се между кв. 57, 40, 39, 60 и 59 по плана на с. Попица, с 
площ от 12,00 кв.м., за поставяне на временен павилион.  

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

8. Разни 
 


