
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 

 
 
 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 извънредно заседание на 11.10.2013 г. (ПЕТЪК) 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 КБФИИПЕС  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ 

2. Докладни: 
2.1. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Одобряване на 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план на външни връзки към 
ПСОВ, включващ: „Довеждащ път”, „Външно ел.захранване 20КV”, „Довеждащ 
водопровод” и „Довеждащ канализационен колектор” за обект: „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. 

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

2.2. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Осигуряване на 
финансов ресурс в размер на 60 000 лв. за разплащания с изпълнителите на 
дейностите по проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес 
сътрудничество”,  финансиран по програма ТГС Румъния-България с реф. № 
2(2i)-3.1-26. 

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

2.3. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Изменение и 
допълнение на решение № 607 от протокол № 37 / 25.09.2013г. за допускане 
на изключения от минималния брой на учениците в общинските училищата на 
територията на община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  
 

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

 



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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 11 октомври 2013 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 11 октомври 
/ПЕТЪК/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 

1. Докладна с Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Изменение и 
допълнение на решение № 607 от протокол № 37 / 25.09.2013г. за 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в общинските 
училищата на територията на община Бяла Слатина. 

 
 
Комисия по бюджет, финанси, и икономическа и инвестиционна 
политика и европейско сътрудничество: на  11 октомври /ПЕТЪК/ от 13.30 
часа 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. Докладни: 
2.1. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Одобряване на 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план на външни връзки към 
ПСОВ, включващ: „Довеждащ път”, „Външно ел.захранване 20КV”, „Довеждащ 
водопровод” и „Довеждащ канализационен колектор” за обект: „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. 

2.2. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Осигуряване на 
финансов ресурс в размер на 60 000 лв. за разплащания с изпълнителите на 
дейностите по проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес 
сътрудничество”,  финансиран по програма ТГС Румъния-България с реф. № 
2(2i)-3.1-26. 

 
 

Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на  11 октомври /ПЕТЪК/ от 13.30  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. Докладни: 
2.1. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Одобряване на 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план на външни връзки към 
ПСОВ, включващ: „Довеждащ път”, „Външно ел.захранване 20КV”, „Довеждащ 
водопровод” и „Довеждащ канализационен колектор” за обект: „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. 



2.2. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Осигуряване на 
финансов ресурс в размер на 60 000 лв. за разплащания с изпълнителите на 
дейностите по проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес 
сътрудничество”,  финансиран по програма ТГС Румъния-България с реф. № 
2(2i)-3.1-26. 
 
 
Комисия по устройство на територията, земеделие и екология: на  11 
октомври /ПЕТЪК/ от 13.30  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. Докладни: 
2.1. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Одобряване на 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план на външни връзки към 
ПСОВ, включващ: „Довеждащ път”, „Външно ел.захранване 20КV”, „Довеждащ 
водопровод” и „Довеждащ канализационен колектор” за обект: „Интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. 

2.2. Вносител: Кметът на общината ОТНОСНО:  Осигуряване на 
финансов ресурс в размер на 60 000 лв. за разплащания с изпълнителите на 
дейностите по проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес 
сътрудничество”,  финансиран по програма ТГС Румъния-България с реф. № 
2(2i)-3.1-26. 
 


