
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

Изх. №  6101 – 31 / 18.03.2015 

 
 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 извънредно заседание на 19.03.2015 г. (ЧЕТВЪРТЪК) 
от 18.00 часа в  заседателната зала на Общинския съвет при следния проект 
за дневен ред: 
 

1. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на запис 
на заповед от община Бяла Слатина в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 
06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 
2000 еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС 

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

 
 
 
 
 

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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 19 март 2015 
 
Съвместно заседание на: 

 Комисия по нормативна уредба, законност, етика, обществен ред и 
сигурност  

 Комисия по бюджет, финанси, и икономическа и инвестиционна 
политика и европейско сътрудничество; 

на  19 март /ЧЕТВЪРТЪК/ от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 
при следния проект за дневен ред: 
 

1. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на запис на 
заповед от община Бяла Слатина в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по 
мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места 
от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между 
Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 


