
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 54 / 20.05.2014 

 
 
 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 29.05.2014 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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 

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

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 
и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

5. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2014 г. 
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 

6. Докладни  
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за 

финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина през 
2014г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 

помещение, намиращо се в сградата на Кметство – с. Буковец, с обща 
площ 82,00 кв.м. от които 44,00 кв.м. – складови и 38 кв.м. за МАГАЗИН. 

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

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 2, находящ се между кв.18, 19, 26 и 27 по плана на с. Враняк, с площ 
50,00 кв.м., за поставяне на „Временен павилион“. 

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

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Повторно откриване на 
процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по 
реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен 
поземлен имот, частна общинска собственост, включен в програмата за 



управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
Община Бяла Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла Слатина,  
община Бяла Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 13-17. 

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

7. Молби: 
7.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална 

пенсия. 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 

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

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

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

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

 
 
 

 
 
 

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

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 29 май 2014 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 26 май /ПОНЕДЕЛНИК/ 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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 
4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
5. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2014 г. 
6. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  

„Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла 
Слатина през 2014г. 



7. Молби: 
7.1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална 

пенсия. 
7.2. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ 
за лечение. 

8. Разни 
 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 26 май 
/ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00   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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 
4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина през 
2014г. 

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сградата на Кметство – с. Буковец, с обща 
площ 82,00 кв.м. от които 44,00 кв.м. – складови и 38 кв.м. за МАГАЗИН. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 2, находящ се между кв.18, 19, 26 и 27 по плана на с. Враняк, с площ 
50,00 кв.м., за поставяне на „Временен павилион“. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Повторно откриване на 
процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда 
на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен 
имот, частна общинска собственост, включен в програмата за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла 
Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла Слатина,  община Бяла 
Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 13-17. 

6. Разни 
 

 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 27 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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 



4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 
периода 2014 – 2020 г. 

5. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2014 г. 
6. Докладни  

6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина през 
2014г. 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сградата на Кметство – с. Буковец, с обща 
площ 82,00 кв.м. от които 44,00 кв.м. – складови и 38 кв.м. за МАГАЗИН. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 2, находящ се между кв.18, 19, 26 и 27 по плана на с. Враняк, с площ 
50,00 кв.м., за поставяне на „Временен павилион“. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Повторно откриване на 
процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда 
на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен 
имот, частна общинска собственост, включен в програмата за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла 
Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла Слатина,  община Бяла 
Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 13-17. 

7. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на персонална пенсия. 
8. Разни 

 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 27 май /ВТОРНИК/ от 17.00 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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 
4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
5. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото тримесечие на 2014 г. 
6. Докладни  

6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  „Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла Слатина през 
2014г. 

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, намиращо се в сградата на Кметство – с. Буковец, с обща 
площ 82,00 кв.м. от които 44,00 кв.м. – складови и 38 кв.м. за МАГАЗИН. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 2, находящ се между кв.18, 19, 26 и 27 по плана на с. Враняк, с площ 
50,00 кв.м., за поставяне на „Временен павилион“. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Повторно откриване на 
процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда 



на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен 
имот, частна общинска собственост, включен в програмата за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла 
Слатина през 2013 г., находящ се в гр. Бяла Слатина,  община Бяла 
Слатина, област Враца, ул.”Николай Хрелков” № 13-17. 

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

8. Разни 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 28 май /СРЯДА/  
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 11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 

11.10.2013 година до 10.05.2014 година. 
3. Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина. 
4. Приемане на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 

периода 2014 – 2020 г. 
5. Докладна с  Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на  

„Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Бяла 
Слатина през 2014г. 

6. Разни 
 
 
 


