
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА  СЛАТИНА  
3200 Бяла Слатина,   ул.“Климент Охридски” 68; 

e-mail: obs_bslatina@mail.bg         obs_bslatina@abv.bg            www.byala-slatina.com 
 

 

Изх. №  6101 - 124 / 26.11.15 г. 

 
 
 

ДО  _______________________ 
 
 
 
 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от 
ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински 

съвет Бяла Слатина на заседание на 03.12.2015 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 17.00 
часа в  заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за 
дневен ред: 
 
 
1. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

2. Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. 
Бяла Слатина. 

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

3. Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина. 

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

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

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

5. Бизнес-план за развитието и дейността на  „ВиК“ ООД гр. Враца за 2016 г.  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЕ 

6. Приемане на счетоводен отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД за 
третото тримесечие на 2015 година. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП 

7. Приемане на счетоводен отчет на „МЦ-I – Бяла Слатина“ ЕООД за 
третото тримесечие на 2015 година. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП 

8. Докладни  

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


8.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Националното сдружение на 
общините в Република България. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

8.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне  размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на общината, заместник-
кметовете и кметовете на кметства в община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУКИ  

8.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Обединяване на двата 
Центъра за настаняване от семеен тип и прехвърляне на активи от 
Община Бяла Слатина на „Центрове за настаняване от семеен тип 
за деца/младежи с увреждания гр. Бяла Слатина“. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП 

8.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне състав на 
Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – 
спестовни влогове. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУКИ  

8.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 24,00 
кв.м. РЗП към западната фасада на масивна сграда, намираща се в 
югозападната част на УПИ IX-1202 в кв. 137, ул. „Коста Златаров“ № 
43, с. Галиче. 

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

8.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на имоти, общинска собственост, във връзка със 
Заявление с вх.№9400-3304/09.11.2015 г. 

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

8.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Алтимир, община 
Бяла Слатина и продажбата им. 

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

8.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землища на община Бяла Слатина 
и отдаването им под наем за 5 /пет/ стопански години. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЕ 



ДОКЛАДВА:председателят на КНУКИ  

8.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на Запис на 
Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна 
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от 
наводнението на 01 Август 2014 г.“, за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор №2014BG16SPO002-005 
от 16.09.2015 г. по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

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

8.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета 
за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУКИ  

9. Разни 
 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
              /В. Борисова/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 03 декември 2015 

 

Комисия по  Образование и култура: на 30 ноември /ПОНЕДЕЛНИК/ 

15.00 часа в заседателната зала на общинския съвет при следния 

проект за дневен ред: 

 
1. Избор на председател а комисията 
2. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла 

Слатина 
3. Докладни 

3.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Националното сдружение на 
общините в Република България. 

3.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

4. Разни 

 

 

Комисия по  бюджет и финанси и инвестиционна политика: на 30 

ноември /ПОНЕДЕЛНИК/ 16.00 часа в заседателната зала на общинския 

съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Избор на председател а комисията 
2. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина 
3. Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. 

Бяла Слатина. 
4. Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина 
5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина 
6. Бизнес-план за развитието и дейността на  „ВиК“ ООД гр. Враца за 2016 г. 
7. Приемане на счетоводен отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД за 

третото тримесечие на 2015 година. 
8. Приемане на счетоводен отчет на „МЦ-I – Бяла Слатина“ ЕООД за третото 

тримесечие на 2015 година. 
9. Докладни  
9.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 

представителите на общината в Националното сдружение на общините 
в Република България. 

9.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

9.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне  размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на общината, заместник-кметовете 
и кметовете на кметства в община Бяла Слатина. 



9.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Обединяване на двата 
Центъра за настаняване от семеен тип и прехвърляне на активи от 
Община Бяла Слатина на „Центрове за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания гр. Бяла Слатина“ 

9.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на терен 
за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 24,00 кв.м. РЗП 
към западната фасада на масивна сграда, намираща се в 
югозападната част на УПИ IX-1202 в кв. 137, ул. „Коста Златаров“ № 43, 
с. Галиче. 

9.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на имоти, общинска собственост, във връзка със Заявление с 
вх.№9400-3304/09.11.2015 г. 

9.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Алтимир, община 
Бяла Слатина и продажбата им. 

9.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землища на община Бяла Слатина и 
отдаването им под наем за 5 /пет/ стопански години. 

9.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на Запис на 
Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна 
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от 
наводнението на 01 Август 2014 г.“, за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ договор №2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г. по 
фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

9.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета за 
капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г. 

10. Разни 

 

 

Комисия по  устройство на територията и екология: на 01 декември 

ВТОРНИК/ 15.00 часа в заседателната зала на общинския съвет при 

следния проект за дневен ред: 

 
1. Избор на председател а комисията 
2. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина 
3. Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. 

Бяла Слатина. 
4. Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина 
5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина 
6. Бизнес-план за развитието и дейността на  „ВиК“ ООД гр. Враца за 2016 г. 
7. Докладни  

7.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Националното сдружение на 
общините в Република България. 



7.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 24,00 
кв.м. РЗП към западната фасада на масивна сграда, намираща се в 
югозападната част на УПИ IX-1202 в кв. 137, ул. „Коста Златаров“ № 
43, с. Галиче. 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на имоти, общинска собственост, във връзка със 
Заявление с вх.№9400-3304/09.11.2015 г. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Алтимир, община 
Бяла Слатина и продажбата им. 

7.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землища на община Бяла Слатина 
и отдаването им под наем за 5 /пет/ стопански години. 

7.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на Запис на 
Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна 
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от 
наводнението на 01 Август 2014 г.“, за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор №2014BG16SPO002-005 
от 16.09.2015 г. по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

8. Разни 

 

 

Комисия по  нормативна уредба и конфликт на интереси: на 01 

декември ВТОРНИК/ 16.00 часа в заседателната зала на общинския 

съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Избор на председател а комисията 
2. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина 
3. Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. 

Бяла Слатина. 
4. Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина 
5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина 
6. Докладни  

6.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Националното сдружение на 
общините в Република България. 

6.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне  размера на 
трудовите възнаграждения на кмета на общината, заместник-
кметовете и кметовете на кметства в община Бяла Слатина. 



6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне състав на 
Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – 
спестовни влогове. 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 24,00 
кв.м. РЗП към западната фасада на масивна сграда, намираща се в 
югозападната част на УПИ IX-1202 в кв. 137, ул. „Коста Златаров“ № 
43, с. Галиче. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно 
ползване на имоти, общинска собственост, във връзка със 
Заявление с вх.№9400-3304/09.11.2015 г. 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Алтимир, община 
Бяла Слатина и продажбата им. 

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна статута на 
поземлени имоти, намиращи се в землища на община Бяла Слатина 
и отдаването им под наем за 5 /пет/ стопански години. 

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Издаване на Запис на 
Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна 
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от 
наводнението на 01 Август 2014 г.“, за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ договор №2014BG16SPO002-005 
от 16.09.2015 г. по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

6.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета 
за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г. 

7. Разни 

 

 

Комисия по  младежта и спорта: на 02 декември /СРЯДА/ 16.00 часа в 

стая 304 в Общинска администрация при следния проект за дневен ред: 

 
1. Избор на председател а комисията 
2. Одобряване на структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина 
3. Докладни  

3.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Националното сдружение на 
общините в Република България. 

3.2. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Определяне на 
представителите на общината в Асоциация на Дунавските общини 
(АДО) “Дунав”. 

4. Разни 

 

 


