
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 69 / 18.06.2014 

 
 
 

 
 

 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 30.06.2014 г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 14.00 
часа в  заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен 
ред: 

 
 

1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 
периода 2014 – 2020 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

4. Закриване на ДДМУИ „Надежда” с. Търнава 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

5. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 
формата на финансов лизинг 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6. Докладни  

6.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина през 
2014г  

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в 

Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро 
управление на местно ниво през 2014 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на имот, частна 

общинска собственост, представляващ УПИVІІІ-1177 в кв. 96 по плана на 
гр. Бяла Слатина с намиращите се в него двуетажна жилищна сграда и 



допълващи постройки, намиращи се на ул. „Сладница“ № 41 гр. Бяла 
Слатина, актуван с ОС № 2622 / 28.04.2014 г. 

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

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост представляващо Скотовъден дом със 
застроена площ 156 кв.м. и прилежащ терен от 20,000 дка земя трета 
категория – ПИ 000201 по КВС на с. Търнак.  

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

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на помещение 
за упражняване на дейността на Център за превенция и социална 
адаптация, помощен орган на МКБППМН. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 
за 1кв.м. площ на помещение за офис, с площ 12,95 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - 
частна общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на 
Сдружение с нестопанска цел „Етника”. 

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

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сградата на Поликлиника – гр. Бяла Слатина, 
с обща площ 50,80 кв.м. от които 32,58 кв.м. за Аптека и 18,22 кв.м. – 
сервизни помещения. 

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

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 
възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска 
собственост в УПИ ХХІІІ-2651,  кв.155, по плана на гр. Бяла Слатина. 

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

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на терен 
за поставяне на „Навес“  с площ 129,30 кв.м. РЗП, към източната и 
южната фасада на двуетажна сграда, намираща се в УПИ ХІІІ-3522 в кв. 
3, ул. Захари Стоянов № 2, гр. Бяла Слатина 

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

7. Молби: 
7.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  



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

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 

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

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

__________________ 
 
 
 
 

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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 30 юни 2014 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 25 юни /СРЯДА/ 15.00 часа в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 

3. Закриване на ДДМУИ „Надежда” с. Търнава 
4. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 

формата на финансов лизинг 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина 
през 2014г  

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в Третата 
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво през 2014 г. 

6. Молби: 
6.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия. 



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

7. Разни 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 25 юни /СРЯДА/ от 16.00 в Заседателната зала на Общински 
съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 

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

4. Закриване на ДДМУИ „Надежда” с. Търнава 
5. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 

формата на финансов лизинг 
6. Докладни  

6.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина 
през 2014г  

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в Третата 
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво през 2014 г. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на имот, частна 
общинска собственост, представляващ УПИVІІІ-1177 в кв. 96 по плана на 
гр. Бяла Слатина с намиращите се в него двуетажна жилищна сграда и 
допълващи постройки, намиращи се на ул. „Сладница“ № 41 гр. Бяла 
Слатина, актуван с ОС № 2622 / 28.04.2014 г. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост представляващо Скотовъден дом със 
застроена площ 156 кв.м. и прилежащ терен от 20,000 дка земя трета 
категория – ПИ 000201 по КВС на с. Търнак.  

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на помещение за 
упражняване на дейността на Център за превенция и социална 
адаптация, помощен орган на МКБППМН. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещение за офис, с площ 12,95 кв.м., намиращо се на 
втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - частна 
общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с 
нестопанска цел „Етника”. 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сградата на Поликлиника – гр. Бяла Слатина, 
с обща площ 50,80 кв.м. от които 32,58 кв.м. за Аптека и 18,22 кв.м. – 
сервизни помещения. 



6.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 
възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска 
собственост в УПИ ХХІІІ-2651,  кв.155, по плана на гр. Бяла Слатина. 

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на терен за 
поставяне на „Навес“  с площ 129,30 кв.м. РЗП, към източната и южната 
фасада на двуетажна сграда, намираща се в УПИ ХІІІ-3522 в кв. 3, ул. 
Захари Стоянов № 2, гр. Бяла Слатина 

7. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия. 
8. Разни 

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

 
1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 

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

4. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 
формата на финансов лизинг 

5. Докладни  
5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 

за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина 
през 2014г  

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в Третата 
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво през 2014 г. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на имот, частна 
общинска собственост, представляващ УПИVІІІ-1177 в кв. 96 по плана на 
гр. Бяла Слатина с намиращите се в него двуетажна жилищна сграда и 
допълващи постройки, намиращи се на ул. „Сладница“ № 41 гр. Бяла 
Слатина, актуван с ОС № 2622 / 28.04.2014 г. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост представляващо Скотовъден дом със 
застроена площ 156 кв.м. и прилежащ терен от 20,000 дка земя трета 
категория – ПИ 000201 по КВС на с. Търнак.  

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещение за офис, с площ 12,95 кв.м., намиращо се на 
втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - частна 
общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с 
нестопанска цел „Етника”. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сградата на Поликлиника – гр. Бяла Слатина, 



с обща площ 50,80 кв.м. от които 32,58 кв.м. за Аптека и 18,22 кв.м. – 
сервизни помещения. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 
възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска 
собственост в УПИ ХХІІІ-2651,  кв.155, по плана на гр. Бяла Слатина. 

5.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на терен за 
поставяне на „Навес“  с площ 129,30 кв.м. РЗП, към източната и южната 
фасада на двуетажна сграда, намираща се в УПИ ХІІІ-3522 в кв. 3, ул. 
Захари Стоянов № 2, гр. Бяла Слатина 

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

7. Разни 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 25 юни /СРЯДА/  
от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект 
за дневен ред: 

 
1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 

3. Закриване на ДДМУИ „Надежда” с. Търнава 
4. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 

формата на финансов лизинг 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина 
през 2014г  

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в Третата 
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво през 2014 г. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на помещение за 
упражняване на дейността на Център за превенция и социална 
адаптация, помощен орган на МКБППМН. 

6. Разни 
 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 26 юни 
/ЧЕТВЪРТЪК/ от 17.00   в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 
1. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
2. Приемане на Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общински политики (в областта на околната среда и социалната сфера) в 
рамките на проект „Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво 
развитие на община Бяла Слатина“. 



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

4. Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под 
формата на финансов лизинг 

5. Докладни  
5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Актуализация на  „Разчета 

за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина 
през 2014г  

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Участие на общината в Третата 
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво през 2014 г. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на имот, частна 
общинска собственост, представляващ УПИVІІІ-1177 в кв. 96 по плана на 
гр. Бяла Слатина с намиращите се в него двуетажна жилищна сграда и 
допълващи постройки, намиращи се на ул. „Сладница“ № 41 гр. Бяла 
Слатина, актуван с ОС № 2622 / 28.04.2014 г. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост представляващо Скотовъден дом със 
застроена площ 156 кв.м. и прилежащ терен от 20,000 дка земя трета 
категория – ПИ 000201 по КВС на с. Търнак.  

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена за 
1кв.м. площ на помещение за офис, с площ 12,95 кв.м., намиращо се на 
втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - частна 
общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с 
нестопанска цел „Етника”. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сградата на Поликлиника – гр. Бяла Слатина, 
с обща площ 50,80 кв.м. от които 32,58 кв.м. за Аптека и 18,22 кв.м. – 
сервизни помещения. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Откриване на процедура за 
възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска 
собственост в УПИ ХХІІІ-2651,  кв.155, по плана на гр. Бяла Слатина. 

5.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на терен за 
поставяне на „Навес“  с площ 129,30 кв.м. РЗП, към източната и южната 
фасада на двуетажна сграда, намираща се в УПИ ХІІІ-3522 в кв. 3, ул. 
Захари Стоянов № 2, гр. Бяла Слатина 

6. Разни 
 
 
 


