
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 8 / 21.01.2014 

 
 
 
 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 30.01.2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 
година от управлението. ЗАБЕЛЕЖКА: Отчетът е раздаден на 
заседанието на ОбС, проведено на 20.12.2013 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
3. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г.. 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

4. Приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност за 
2014 г. на територията на община Бяла Слатина и Календар на културните и 
религиозни празници в община Бяла Слатина. 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

5. Приемане на нов Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на 
МБАЛ  - Бяла Слатина" ЕООД 

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

6. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на „МБАЛ – Бяла 
Слатина“ ЕООД с цел учредяване на Медицински център. 

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

7. Отчет на кмета за изразходвани средства през четвъртото тримесечие на 
2013 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  
8. Докладни  

8.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване по „Красива 
България“с проект с наименование „Ремонт на съществуваща 
самостоятелна сграда към „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. ЗАБЕЛЕЖКА: 
Докладната ще бъде раздадена допълнително 

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



8.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване на Община 
Бяла Слатина с инвестиционен проект пред Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 

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

8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение № 
219 / 30.08.2012 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС  

8.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС в община 
Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 г. на Директора 
на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на собственици по реда 
на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  

8.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на общински 
земеделски земи, находящи се в землището на с. Търнак, общ. Бяла 
Слатина, които могат да се отдават под наем.  

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

8.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 1 с площ 18 кв.м., за поставяне на преместваем обект „Фургон“, 
намиращ се в  УПИ І, кв. 43а по регулационния план на с. Търнак, ПОС, 
(отложена от предишното заседание) 

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

8.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 13.69 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ол. „Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина, 
ЧОС, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска 
цел „Етника“. 

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

8.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водеща се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – стария 
пазар, с площ 12 кв.м. – за магазин. 

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

8.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Рибарник с площ 31,276дка,  кад. № 000658, намиращ се в землището 
на гр. Бяла Слатина в местността „Любомир”. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  



ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

8.10. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
закупуване на ехограф за нуждите на МБАЛ Бяла Слатина ЕООД 

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС  

8.11. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
провеждане на конкурс за проект по реда на ЗОП 

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

8.12. Вносител: Директорът на „Дом за стари хора с. Попица Относно:  
Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“. 

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

9. 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 януари 2014 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 27 януари /ПОНЕДЕЛНИК/ от 
16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за 
дневен ред: 
 
1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 

година от управлението.  
3. Приемане на нов Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на 

МБАЛ  - Бяла Слатина" ЕООД 
4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на „МБАЛ – Бяла 

Слатина“ ЕООД с цел учредяване на Медицински център. 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване по „Красива 
България“с проект с наименование „Ремонт на съществуваща 
самостоятелна сграда към „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД. 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

5.2. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
закупуване на ехограф за нуждите на МБАЛ Бяла Слатина ЕООД 

5.3. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
провеждане на конкурс за проект по реда на ЗОП 

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

7. Разни 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 27 януари 
/ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 

година от управлението.  
3. Приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност за 

2014 г. на територията на община Бяла Слатина и Календар на културните и 
религиозни празници в община Бяла Слатина. 

4. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение 
№ 219 / 30.08.2012 

5. Разни 
 
 
 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 28 януари /ВТОРНИК/ от 17.00 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 



 
1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 

година от управлението.  
3. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г.. 
4. Приемане на Годишна програма  за развитие на читалищната дейност за 

2014 г. на територията на община Бяла Слатина и Календар на културните и 
религиозни празници в община Бяла Слатина. 

5. Приемане на нов Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на 
МБАЛ  - Бяла Слатина" ЕООД 

6. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на „МБАЛ – Бяла 
Слатина“ ЕООД с цел учредяване на Медицински център. 

7. Докладни  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване по „Красива 

България“с проект с наименование „Ремонт на съществуваща 
самостоятелна сграда към „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.  

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване на Община 
Бяла Слатина с инвестиционен проект пред Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Изменение на Решение № 
219 / 30.08.2012 

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС в община 
Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 г. на Директора 
на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на собственици по реда 
на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на общински 
земеделски земи, находящи се в землището на с. Търнак, общ. Бяла 
Слатина, които могат да се отдават под наем.  

7.6. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 1 с площ 18 кв.м., за поставяне на преместваем обект „Фургон“, 
намиращ се в  УПИ І, кв. 43а по регулационния план на с. Търнак, ПОС,  

7.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 13.69 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ол. „Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина, 
ЧОС, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска 
цел „Етника“. 

7.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водеща се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – стария 
пазар, с площ 12 кв.м. – за магазин. 

7.9. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Рибарник с площ 31,276дка,  кад. № 000658, намиращ се в землището 
на гр. Бяла Слатина в местността „Любомир”. 

7.10. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
провеждане на конкурс за проект по реда на ЗОП 

7.11. Вносител: Директорът на „Дом за стари хора с. Попица Относно:  
Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“. 



8. Разни 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 28 януари /ВТОРНИК/ от 17.00 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 

година от управлението.  
3. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г.. 
4. Отчет на кмета за изразходвани средства през четвъртото тримесечие на 

2013 г. 
5. Докладни  

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване по „Красива 
България“с проект с наименование „Ремонт на съществуваща 
самостоятелна сграда към „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.  

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване на Община 
Бяла Слатина с инвестиционен проект пред Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на общински 
земеделски земи, находящи се в землището на с. Търнак, общ. Бяла 
Слатина, които могат да се отдават под наем.  

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 1 с площ 18 кв.м., за поставяне на преместваем обект „Фургон“, 
намиращ се в  УПИ І, кв. 43а по регулационния план на с. Търнак, ПОС,  

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 13.69 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ол. „Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина, 
ЧОС, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска 
цел „Етника“. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водеща се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – стария 
пазар, с площ 12 кв.м. – за магазин. 

5.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Рибарник с площ 31,276дка,  кад. № 000658, намиращ се в землището 
на гр. Бяла Слатина в местността „Любомир”. 

5.8. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
закупуване на ехограф за нуждите на МБАЛ Бяла Слатина ЕООД 

5.9. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
провеждане на конкурс за проект по реда на ЗОП 

5.10. Вносител: Директорът на „Дом за стари хора с. Попица Относно:  
Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“. 

6. Разни 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 29 
януари /СРЯДА/ от 17.00   в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 



1. Приемане на промени в ПОДОСНКВОА 
2. Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората 

година от управлението.  
3. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г.. 
4. Докладни  

4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване по „Красива 
България“с проект с наименование „Ремонт на съществуваща 
самостоятелна сграда към „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.  

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване на Община 
Бяла Слатина с инвестиционен проект пред Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Предоставяне на земи от 
ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС в община 
Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15/23,03,2009 г. на Директора 
на ОД „Земеделие“ гр. Враца, за обезщетяване на собственици по реда 
на § 27 , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне на общински 
земеделски земи, находящи се в землището на с. Търнак, общ. Бяла 
Слатина, които могат да се отдават под наем.  

4.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на Терен 
№ 1 с площ 18 кв.м., за поставяне на преместваем обект „Фургон“, 
намиращ се в  УПИ І, кв. 43а по регулационния план на с. Търнак, ПОС,  

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 13.69 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ол. „Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина, 
ЧОС, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска 
цел „Етника“. 

4.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение, водеща се под № 2, находящо се на ул. „Хр. Ботев“ – стария 
пазар, с площ 12 кв.м. – за магазин. 

4.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
Рибарник с площ 31,276дка,  кад. № 000658, намиращ се в землището 
на гр. Бяла Слатина в местността „Любомир”. 

4.9. Вносител: Прокуристът на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД Относно:  
провеждане на конкурс за проект по реда на ЗОП 

4.10. Вносител: Директорът на „Дом за стари хора с. Попица Относно:  
Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“. 

5. Разни 
 
 
 
 
 
 


