
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 

Изх. №  6101 - 74 / 21.05.13 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 30.05.2013 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.00 часа 
в  заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 

1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии 
за периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2013 г.. 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 

4. Отчет за изпълнението на програмата за подобряване на финансовото 
състояние на община Бяла Слатина  

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
5. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 

г. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 

6. 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  

7. Промяна в състава на Комисия по номинациите. 
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

8. Докладни  
8.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Финансова подкрепа за 

Белослатински творци. 
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 

8.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Утвърждаване на средства 
в размер на 3730.05 лв. за разплащане на задълженията на Община 
Бяла Слатина към Институт „Отворено общество” гр. София 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Провеждане на независим 

финансов одит на проект №BG051PO001-5.1.02-0045-C0001 „Нови 
възможности за социално предприемачество и създаване на социално 
предприятие в Община Бяла Слатина”. Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ 



ВЪЗМОЖНОСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

8.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен 
имот № 579003, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина.. 

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

8.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен 
имот № 579004, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина. 

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

8.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на право на 
ползване на общински имот /двор на начално училище „Кирил и 
Методий“ в с.Търнава/ на лица, поели задължение да го поддържат в 
добро състояние. 

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

8.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  :  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Търнак, с 
обща площ 15,12 кв.м., за ОФИС. 

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

8.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Бърдарски 
геран, с обща площ 24,60 кв.м., за ОФИС. 

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

8.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Бърдарски геран, 
с обща площ 10,70 кв.м., за магазин. 

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

8.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Габаре, с обща 
площ 23,50 кв.м., за магазин. 

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



8.11. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на 
общинска земеделска земя, находяща се в землището на с. Галиче, 
община Бяла Слатина, област Враца. 

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

8.12. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем  на 
общинска земя  - имоти – пасища – мери в землището на с. Враняк, за 
срок от 5 години. 

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

8.13. Вносител: Кметът на общината Относно:  Подадена молба  вх. 
№2600-540/20.09.2012 год. за одобряване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН „ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV И МТП 25 KVA” от 
съществуващо СРС през ПИ №060014, ПИ №060025, ПИ №060011 и 
ПИ №201014, и достигащо до новопроектиран мачтов трафопост в  ПИ 
№ 201014 в  землището на с. Бърдарски геран, местността „Край 
селото”. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
9. Молби: 

9.1. Вносител: гражданин, Относно:  Разрешение за свързване към 
градската канализация 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
9.2. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ 

за лечение. 
10. Питания на общински съветници и граждани. 
11. Разни 

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

 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 30 МАЙ 
  
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 27 май /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16.00 
часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен 
ред: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за 

периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2013 г.. 
4. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 г. 
5. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за 

лечение. 
6. Разни 

 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 27 май 
/ПОНЕДЕЛНИК/    от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за 

периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
3. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 г. 
4. Промяна в състава на Комисия по номинациите. 
5. Докладна с Вносител: Председателят на ОбС Относно: Финансова подкрепа 

за Белослатински творци. 
6. Разни 

 
 
 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 28 май 
/ВТОРНИК/  от 16.30 в Заседателната зала на Общински съвет при следния 
проект за дневен ред: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за 

периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
3. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 г. 
4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
5. Докладни  



5.1. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579003, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина.. 

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579004, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на право на 
ползване на общински имот /двор на начално училище „Кирил и Методий“ 
в с.Търнава/ на лица, поели задължение да го поддържат в добро 
състояние. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  :  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Търнак, с обща 
площ 15,12 кв.м., за ОФИС. 

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Бърдарски 
геран, с обща площ 24,60 кв.м., за ОФИС. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Бърдарски геран, с 
обща площ 10,70 кв.м., за магазин. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Габаре, с обща площ 
23,50 кв.м., за магазин. 

5.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на 
общинска земеделска земя, находяща се в землището на с. Галиче, 
община Бяла Слатина, област Враца. 

5.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем  на 
общинска земя  - имоти – пасища – мери в землището на с. Враняк, за 
срок от 5 години. 

5.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Подадена молба  вх. №2600-
540/20.09.2012 год. за одобряване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
„ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV И МТП 25 KVA” от съществуващо 
СРС през ПИ №060014, ПИ №060025, ПИ №060011 и ПИ №201014, и 
достигащо до новопроектиран мачтов трафопост в  ПИ № 201014 в  
землището на с. Бърдарски геран, местността „Край селото”. 

6. Молба с Вносител: гражданин, Относно:  Разрешение за свързване към 
градската канализация 

7. Разни 
 
 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 28 май /ВТОРНИК/  от 16.30 в Заседателната зала на Общински 
съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за 

периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 
3. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 г. 



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

5. Промяна в състава на Комисия по номинациите. 
6. Докладни  

6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Провеждане на независим 
финансов одит на проект №BG051PO001-5.1.02-0045-C0001 „Нови 
възможности за социално предприемачество и създаване на социално 
предприятие в Община Бяла Слатина”. Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579003, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина.. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579004, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на право на 
ползване на общински имот /двор на начално училище „Кирил и Методий“ 
в с.Търнава/ на лица, поели задължение да го поддържат в добро 
състояние. 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  :  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Търнак, с обща 
площ 15,12 кв.м., за ОФИС. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Бърдарски 
геран, с обща площ 24,60 кв.м., за ОФИС. 

6.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Бърдарски геран, с 
обща площ 10,70 кв.м., за магазин. 

6.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Габаре, с обща площ 
23,50 кв.м., за магазин. 

6.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на 
общинска земеделска земя, находяща се в землището на с. Галиче, 
община Бяла Слатина, област Враца. 

6.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем  на 
общинска земя  - имоти – пасища – мери в землището на с. Враняк, за 
срок от 5 години. 

7. Разни 
 
 

 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 28 май /ВТОРНИК/  от 17.30 в Заседателната 
зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за 

периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 



2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 
11.10.2012 година до 10.05.2013 година. 

3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2013 г.. 
4. Отчет за изпълнението на програмата за подобряване на финансовото 

състояние на община Бяла Слатина  
5. Приемане на план за защита при бедствия в община Бяла Слатина за 2013 г. 
6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина. 
7. Докладни  

7.1. Вносител: Председателят на ОбС Относно: Финансова подкрепа за 
Белослатински творци. 

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Провеждане на независим 
финансов одит на проект №BG051PO001-5.1.02-0045-C0001 „Нови 
възможности за социално предприемачество и създаване на социално 
предприятие в Община Бяла Слатина”. Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579003, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина.. 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Закупуване на поземлен имот 
№ 579004, частна собственост, във връзка с необходимостта от 
разширяване на гробищния парк в гр. Бяла Слатина. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Предоставяне на право на 
ползване на общински имот /двор на начално училище „Кирил и Методий“ 
в с.Търнава/ на лица, поели задължение да го поддържат в добро 
състояние. 

7.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  :  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Търнак, с обща 
площ 15,12 кв.м., за ОФИС. 

7.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се на ІІІ ет. в сграда „Кметство“ – с.Бърдарски 
геран, с обща площ 24,60 кв.м., за ОФИС. 

7.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Бърдарски геран, с 
обща площ 10,70 кв.м., за магазин. 

7.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се  в сграда „Автоспирка“ – с. Габаре, с обща площ 
23,50 кв.м., за магазин. 

7.10. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на 
общинска земеделска земя, находяща се в землището на с. Галиче, 
община Бяла Слатина, област Враца. 

7.11. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем  на 
общинска земя  - имоти – пасища – мери в землището на с. Враняк, за 
срок от 5 години. 

7. Разни 


