
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 

Изх. №  6101 - 44 / 20.03.13 г. 

 
 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 28.03.2013 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.

00
 часа в  

заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 
план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 
общината през 2013 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

3. Приемане на Общинска програма за  развитие на физическото възпитание 
и спорт в Община Бяла Слатина 2013-2016 година. 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

4. Приемане на промени в правилника на ОП „Чистота и Озеленяване“. 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

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

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

6. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

7. Докладни  
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Кандидатстване на Община 

Бяла Слатина по Приоритетна ос І. „Добро управление”, Подприоритет 
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен 
капацитет” (ОПАК) 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейският 
социален фонд. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на недвижим 
имот, частна общинска собственост. 

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

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
първия етаж от необитаемото крило на  ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла 
Слатина 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  



ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Молба с вх. № 2600-382-
2/02,07,12, на фирма „Искра ГПК“ ООД гр. Бяла Слатина за 
освобождаване от наем на „Плувен басейн“. 

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

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,00 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

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

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 8, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,20 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

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

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 9, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 11,10 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

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

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 7,80 кв.м., за ОФИС. 

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

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 13,50 кв.м., за ОФИС. 

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

6.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земеделска земя за 5 години. 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

6.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
общинска земя, находяща се в землището на с. Алтимир, 
представляваща ПИ № 030024 – ПОС за 5 години. 

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



6.12. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 17, намиращ се в кв. 88А 

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

6.13. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 18, намиращ се в кв. 88А. 

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

6.14. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно: 
Даване съгласие за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на 
„МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

8. Молби: 
8.1. Разглеждане на молба на гражданка за отпускане на персонална 
пенсия на децата й. 

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

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

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

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

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

 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28 Март 
  
 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 25 
март /ПОНЕДЕЛНИК/ от 15.30 в Заседателната зала на Общински съвет 
при следния проект за дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  
2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 

общината през 2013 г. 
3. Приемане на промени в правилника на ОП „Чистота и Озеленяване“. 
4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
5. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
6. Докладни  

7.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на недвижим 
имот, частна общинска собственост. 

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
първия етаж от необитаемото крило на  ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла 
Слатина 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Молба с вх. № 2600-382-
2/02,07,12, на фирма „Искра ГПК“ ООД гр. Бяла Слатина за 
освобождаване от наем на „Плувен басейн“. 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,00 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 8, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,20 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

7.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 9, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 11,10 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

7.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 7,80 кв.м., за ОФИС. 

7.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 13,50 кв.м., за ОФИС. 

7.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земеделска земя за 5 години. 
7.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земя, находяща се в землището на с. Алтимир, 
представляваща ПИ № 030024 – ПОС за 5 години. 

7.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 17, намиращ се в кв. 88А 



7.12. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 18, намиращ се в кв. 88А. 

7.13. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно: 
Даване съгласие за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на 
„МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 

7. Разни 
 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 25 март /ПОНЕДЕЛНИК/  от 16.00 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  
2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 

общината през 2013 г. 
3. Приемане на Общинска програма за  развитие на физическото възпитание 

и спорт в Община Бяла Слатина 2013-2016 година. 
4. Приемане на промени в правилника на ОП „Чистота и Озеленяване“. 
5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
6. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
7. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на недвижим 
имот, частна общинска собственост. 

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
първия етаж от необитаемото крило на  ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла 
Слатина 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Молба с вх. № 2600-382-
2/02,07,12, на фирма „Искра ГПК“ ООД гр. Бяла Слатина за 
освобождаване от наем на „Плувен басейн“. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,00 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 8, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,20 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 9, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 11,10 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 7,80 кв.м., за ОФИС. 

5.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 13,50 кв.м., за ОФИС. 

5.9. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земеделска земя за 5 години. 



5.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
общинска земя, находяща се в землището на с. Алтимир, 
представляваща ПИ № 030024 – ПОС за 5 години. 

5.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 17, намиращ се в кв. 88А 

5.12. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 18, намиращ се в кв. 88А. 

8. Разглеждане на молба на гражданка за отпускане на персонална пенсия на 
децата й. 

9. Разни 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 26 март //ВТОРНИК/ от 16.00 
часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за 
дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  
2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 

общината през 2013 г. 
3. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
4. Молби: 

4.1. Разглеждане на молба на гражданка за отпускане на персонална 
пенсия на децата й. 
4.2. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ 
за лечение. 

5. Разни 
 
 

Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 26 март 
//ВТОРНИК/    от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  
2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 

общината през 2013 г. 
3. Приемане на Общинска програма за  развитие на физическото възпитание 

и спорт в Община Бяла Слатина 2013-2016 година. 
4. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
5. Докладна с  Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем 

на първия етаж от необитаемото крило на  ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла 
Слатина 

6. Разни 
 
 
 



Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика 
и европейско сътрудничество: на 26 март //ВТОРНИК/  от 17.30 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен 
ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.  
2. Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на 

общината през 2013 г. 
3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
4. Разглеждане на одитен доклад за „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Кандидатстване на Община 
Бяла Слатина по Приоритетна ос І. „Добро управление”, Подприоритет 
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен 
капацитет” (ОПАК) 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейският 
социален фонд. 

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Продажба на недвижим 
имот, частна общинска собственост. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
първия етаж от необитаемото крило на  ЦДГ „Незабравка“ гр. Бяла 
Слатина 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Молба с вх. № 2600-382-
2/02,07,12, на фирма „Искра ГПК“ ООД гр. Бяла Слатина за 
освобождаване от наем на „Плувен басейн“. 

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,00 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 8, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 12,20 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водещо се под № 9, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – 
стария пазар, гр. Б. Слатина, с площ 11,10 кв.м. – за магазин – ЧОС. 

5.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 7,80 кв.м., за ОФИС. 

5.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с 
обща площ 13,50 кв.м., за ОФИС. 

5.10. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земеделска земя за 5 години. 
5.11. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 

общинска земя, находяща се в землището на с. Алтимир, 
представляваща ПИ № 030024 – ПОС за 5 години. 



5.12. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 17, намиращ се в кв. 88А 

5.13. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
терен за гараж под № 18, намиращ се в кв. 88А. 

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

8. Разни 


