
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 

Изх. №  6101 – 131 / 17.09.2013 

 
 
 

 
 
 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 25.09.2013 г. (СРЯДА) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. 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  

2. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6742 / 13.09.13. на Областен управител на 
област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 568/29.08.2013 

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

3. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6743 / 17.09.13. на Областен управител на 
област Враца  за връщане за ново обсъждане на Решение № 602/09.09.2013 

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

4. Докладни:  
4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения от 

минималния брой на учениците в паралелките в Средно 
общообразователно училище „Христо Ботев” с. Галиче, Средно 
общообразователно училище „Христо Ботев” с. Габаре, Средно 
общообразователно училище „Васил Левски” гр. Бяла Слатина, Основно 
училище „Христо Ботев” с. Търнава, Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий” с. Попица и Основно училище „Георги С. Раковски” с. Търнак 
през учебната 2013 / 2014 година и дофинансирането им. 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  
4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение № 

522/27.06.2013 г., касаещо финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД за 
реализацията на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 
(2007-2013) с наименование „Подкрепа за деинституционализация на 
ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина” и сключен 
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-
12/2011/042 от 16.02.2012 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  



ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  
4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за 

финансиране на капиталовите разходи през 2013г.. 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен 
имот, частна собственост, във връзка с изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

4.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, 
находяща се в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина. 

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

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на 
общинска земеделска земя с начин на трайно ползване „лозе“, 
находящо се в землището на с. Драшан, община Бяла Слатина. 

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

4.7. Вносител: Кметът на  общината Относно:  Отдаване под наем на две 
помещения с обща полезна площ 41.60 кв.м. за ОФИС за културни, 
образователни и творчески дейности, находящи се в зона 1 под 
художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие-1892” гр. Бяла 
Слатина. 

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

4.8. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на 
четири помещения с обща полезна площ 43.80 кв.м.(от които 15.80 кв.м. 
- спомагателни) за ОФИС за културни, образователни и творчески 
дейности, находящи се в зона 1 под художествената галерия, в сграда 
„Читалище Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина.  

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

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

5. Питания на общински съветници и граждани. 
6. Разни 

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

 
 
 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25 септември 2013 
 
Комисия по  здравна и социална политика: 23 септември /ПОНЕДЕЛНИК/    от 16.30 часа 
часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
2. Разни 

 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 23 септември /ПОНЕДЕЛНИК/    
от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна с вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения от 
минималния брой на учениците в паралелките в Средно общообразователно училище 
„Христо Ботев” с. Галиче, Средно общообразователно училище „Христо Ботев” с. Габаре, 
Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Бяла Слатина, Основно училище 
„Христо Ботев” с. Търнава, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Попица и Основно 
училище „Георги С. Раковски” с. Търнак през учебната 2013 / 2014 година и 
дофинансирането им. 

2. Разни 
 

Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 24 септември /ВТОРНИК/ 
от 16.30   в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

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

2. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6742 / 13.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 568/29.08.2013 

3. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6743 / 17.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 602/09.09.2013 

4. Докладни:  
4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за финансиране на 

капиталовите разходи през 2013г.. 
4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен имот, частна 

собственост, във връзка с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. 
4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, находяща се в 

землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина. 
4.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на общинска земеделска 

земя с начин на трайно ползване „лозе“, находящо се в землището на с. Драшан, 
община Бяла Слатина. 

4.5. Вносител: Кметът на  общината Относно:  Отдаване под наем на две помещения с обща 
полезна площ 41.60 кв.м. за ОФИС за културни, образователни и творчески дейности, 
находящи се в зона 1 под художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие-1892” 
гр. Бяла Слатина. 

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на четири помещения с 
обща полезна площ 43.80 кв.м.(от които 15.80 кв.м. - спомагателни) за ОФИС за 
културни, образователни и творчески дейности, находящи се в зона 1 под 
художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина.  

4. Разни 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност: на 24 
септември /ВТОРНИК/ от 16.30 в Заседателната зала на Общински съвет при следния 
проект за дневен ред: 

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

2. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6742 / 13.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 568/29.08.2013 

3. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6743 / 17.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 602/09.09.2013 

4. Докладни:  



4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение № 522/27.06.2013 г., 
касаещо финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД за реализацията на проект по Оперативна 
програма „Регионално развитие” (2007-2013) с наименование „Подкрепа за 
деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина” и 
сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/042 от 
16.02.2012 г. 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за финансиране на 
капиталовите разходи през 2013г.. 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, находяща се в 
землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на общинска земеделска 
земя с начин на трайно ползване „лозе“, находящо се в землището на с. Драшан, 
община Бяла Слатина. 

4.5. Вносител: Кметът на  общината Относно:  Отдаване под наем на две помещения с обща 
полезна площ 41.60 кв.м. за ОФИС за културни, образователни и творчески дейности, 
находящи се в зона 1 под художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие-1892” 
гр. Бяла Слатина. 

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на четири помещения с 
обща полезна площ 43.80 кв.м.(от които 15.80 кв.м. - спомагателни) за ОФИС за 
културни, образователни и творчески дейности, находящи се в зона 1 под 
художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина.  

4. Разни 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и европейско 
сътрудничество: на 24 септември /ВТОРНИК/ от 17.30 в Заседателната зала на Общински 
съвет при следния проект за дневен ред: 

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

2. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6742 / 13.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 568/29.08.2013 

3. Разглеждане на Заповед № ЗАП 6743 / 17.09.13. на Областен управител на област Враца  за 
връщане за ново обсъждане на Решение № 602/09.09.2013 

4. Докладни:  
4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение № 522/27.06.2013 г., 

касаещо финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД за реализацията на проект по Оперативна 
програма „Регионално развитие” (2007-2013) с наименование „Подкрепа за 
деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина” и 
сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/042 от 
16.02.2012 г. 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за финансиране на 
капиталовите разходи през 2013г.. 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Закупуване на поземлен имот, частна 
собственост, във връзка с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, находяща се в 
землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина. 

4.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под аренда на общинска земеделска 
земя с начин на трайно ползване „лозе“, находящо се в землището на с. Драшан, 
община Бяла Слатина. 

4.6. Вносител: Кметът на  общината Относно:  Отдаване под наем на две помещения с обща 
полезна площ 41.60 кв.м. за ОФИС за културни, образователни и творчески дейности, 
находящи се в зона 1 под художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие-1892” 
гр. Бяла Слатина. 

4.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на четири помещения с 
обща полезна площ 43.80 кв.м.(от които 15.80 кв.м. - спомагателни) за ОФИС за 
културни, образователни и творчески дейности, находящи се в зона 1 под 
художествената галерия, в сграда „Читалище Развитие - 1892” гр. Бяла Слатина.  

4. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.  
5. Разни 

 


