
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 

Изх. №  6101 – 109 / 30.07.2013 

 
 

 
 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 заседание на 06.08.2013 г. (ВТОРНИК) от 18.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 
 

1. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ 

2. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ 

3. Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Мярка 321: „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., подкрепена от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони с проект: 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла 
Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – ІІ-ри етап” 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ 

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

 
 
 
 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 06 август 2013 
 
 
Комисия по бюджет, финанси, и икономическа и инвестиционна 
политика и европейско сътрудничество: на  06 август /ВТОРНИК/ от 17.30 
часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен 
ред: 
 

1. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

2. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

3. Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Мярка 321: „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., подкрепена от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони с проект: 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла 
Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – ІІ-ри етап” 

 
 
Комисия по устройство на територията, земеделие и екология: на  06 
август /ВТОРНИК/ от 17.30  в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 

1. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

2. Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на местно 
самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с наименование 
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” и сключен Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C020 от 26.06.2012 г. 

3. Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Мярка 321: „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., подкрепена от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони с проект: 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла 
Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – ІІ-ри етап” 


