
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 43 / 18.03.2014 

 
 
 
 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 27.03.2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. Изменение на  Приложения 2 от Правилник за организация и дейността на ОП 
„Пазари и социални дейности“ за гарантиране на устойчивост по проект 
„Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” 

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

2. Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Бяла Слатина 
2014 – 2017 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

3. Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за  2013 г. и 
План за действие за 2014 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

4. Приемане на Годишен план за 2015 година за развитие на социални услуги в 
Община Бяла Слатина към изпълнението на общинската стратегия за развитие на 
социални услуги 2010- 2015 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  
5. Сформиране на Комисия по номинациите 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
6. Участие на кмета на общината в извънредно заседание на Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца. 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

7. Докладни  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване пред 

Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за подпомагане 
на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, 
техническа инфраструктура и проекти със социална значимост, Компонент 1: 
Кандидатстване с готови инвестиционни проекти 

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

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 
основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Бяла 
Слатина. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на здравно 
обслужване на деца и ученици на територията на община Бяла Слатина. 



ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

7.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-146 / 
24,01,14,, подадено от Андриян Цветанов Цаконски – управител на „АЦИ 
Транс 70“ ЕООД, с. Търнава за допускане на изработване на ПУП - ПР и 
ПЗ на ПИ № 086008 в землището на с. Търнава, местността „Крушака“. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

7.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Заявление вх. № 7000-10 / 
12,02,14,, подадено от Нешо Миранов – управител на ет „Нешо Миранов“ 
гр. Бяла Слатина за допускане на изработване на ПУП - преотреждане на 
ПИ № 000630 в землището на гр. Бяла Слатина, местността „Деновска 
воденица“. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

7.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Изменение на Подробния 
устройствен план (ПУП) План за регулация на част от кв. 93, гр.Бяла 
Слатина, касаещо изменението на УПИ ІІ, отреден за „Комплексно 
жилищно строителство и озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за 
„Индивидуално жилищно строителство”, и образуването на два нови: УПИ 
ІІ, отреден за „Комплексно жилищно строителство, гаражи, КОО и 
озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за „Индивидуално жилищно 
строителство”. 

ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  

7.7. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 14,38 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. „Хан Крум“ № 64, гр. Б. Слатина, ЧОС, 
което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел 
„Етника“. 

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

7.8. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
общински терен № 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен 
павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за 
търговски цели. 

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

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

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

 

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

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



ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 27 март 2014 
 
 
 
Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 24 март 
/ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00   в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 
 

  
1. Сформиране на Комисия по номинациите 
2. Докладни  

4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване пред 
Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за 
подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със 
социална значимост, Компонент 1: Кандидатстване с готови 
инвестиционни проекти 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 
основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 
Бяла Слатина. 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-146 / 
24,01,14,, подадено от Андриян Цветанов Цаконски – управител на „АЦИ 
Транс 70“ ЕООД, с. Търнава за допускане на изработване на ПУП - ПР и 
ПЗ на ПИ № 086008 в землището на с. Търнава, местността „Крушака“. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Заявление вх. № 7000-10 / 
12,02,14,, подадено от Нешо Миранов – управител на ет „Нешо Миранов“ 
гр. Бяла Слатина за допускане на изработване на ПУП - преотреждане на 
ПИ № 000630 в землището на гр. Бяла Слатина, местността „Деновска 
воденица“. 

4.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Изменение на Подробния 
устройствен план (ПУП) План за регулация на част от кв. 93, гр.Бяла 
Слатина, касаещо изменението на УПИ ІІ, отреден за „Комплексно 
жилищно строителство и озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за 
„Индивидуално жилищно строителство”, и образуването на два нови: УПИ 
ІІ, отреден за „Комплексно жилищно строителство, гаражи, КОО и 
озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за „Индивидуално жилищно 
строителство”. 

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 14,38 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. „Хан Крум“ № 64, гр. Б. 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 
общински терен № 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен 
павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за 
търговски цели. 

11. Разни 
 



Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 25 март /ВТОРНИК/ от 16.00 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 
1. Изменение на  Приложения 2 от Правилник за организация и дейността на 

ОП „Пазари и социални дейности“ за гарантиране на устойчивост по проект 
„Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” 

2. Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Бяла 
Слатина 2014 – 2017 г. 

3. Сформиране на Комисия по номинациите 
4. Докладни  

4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване пред 
Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за 
подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със 
социална значимост, Компонент 1: Кандидатстване с готови 
инвестиционни проекти 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 
основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 
Бяла Слатина. 

4.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-146 / 
24,01,14,, подадено от Андриян Цветанов Цаконски – управител на „АЦИ 
Транс 70“ ЕООД, с. Търнава за допускане на изработване на ПУП - ПР и 
ПЗ на ПИ № 086008 в землището на с. Търнава, местността „Крушака“. 

4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Заявление вх. № 7000-10 / 
12,02,14,, подадено от Нешо Миранов – управител на ет „Нешо Миранов“ 
гр. Бяла Слатина за допускане на изработване на ПУП - преотреждане на 
ПИ № 000630 в землището на гр. Бяла Слатина, местността „Деновска 
воденица“. 

4.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Изменение на Подробния 
устройствен план (ПУП) План за регулация на част от кв. 93, гр.Бяла 
Слатина, касаещо изменението на УПИ ІІ, отреден за „Комплексно 
жилищно строителство и озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за 
„Индивидуално жилищно строителство”, и образуването на два нови: УПИ 
ІІ, отреден за „Комплексно жилищно строителство, гаражи, КОО и 
озеленяване” и УПИ ХІV, отреден за „Индивидуално жилищно 
строителство”. 

4.6. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 14,38 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. „Хан Крум“ № 64, гр. Б. 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 
общински терен № 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен 
павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за 
търговски цели. 

5. Разни 



Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 25 март /ВТОРНИК/ от 17.00 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Изменение на  Приложения 2 от Правилник за организация и дейността на 

ОП „Пазари и социални дейности“ за гарантиране на устойчивост по проект 
„Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” 

2. Сформиране на Комисия по номинациите 
3. Докладни  

3.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Кандидатстване пред 
Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за 
подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със 
социална значимост, Компонент 1: Кандидатстване с готови 
инвестиционни проекти 

3.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 
основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 
Бяла Слатина. 

3.3. Вносител: Кметът на общината Относно:  Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 14,38 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. „Хан Крум“ № 64, гр. Б. Слатина, ЧОС, 
което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел 
„Етника“. 

3.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
общински терен № 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен 
павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина, за 
търговски цели. 

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

5. Разни 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 26 март /СРЯДА/ от 16.00 
часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за 
дневен ред: 
 
1. Изменение на  Приложения 2 от Правилник за организация и дейността на 

ОП „Пазари и социални дейности“ за гарантиране на устойчивост по проект 
„Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” 

2. Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Бяла 
Слатина 2014 – 2017 г. 

3. Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за  2013 г. 
и План за действие за 2014 г. 

4. Приемане на Годишен план за 2015 година за развитие на социални услуги 
в Община Бяла Слатина към изпълнението на общинската стратегия за 
развитие на социални услуги 2010- 2015 г. 

5. Сформиране на Комисия по номинациите 
6. Участие на кмета на общината в извънредно заседание на Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца. 



7. Докладни  
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 

основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 
Бяла Слатина. 

7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на здравно 
обслужване на деца и ученици на територията на община Бяла Слатина. 

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

7. Разни 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 26 март /СРЯДА/  
от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект 
за дневен ред: 

 
1. Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето в община Бяла 

Слатина 2014 – 2017 г. 
2. Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за  2013 г. 

и План за действие за 2014 г. 
3. Сформиране на Комисия по номинациите 
4. Докладни  

4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера на 
основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 
Бяла Слатина. 

4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Осигуряване на здравно 
обслужване на деца и ученици на територията на община Бяла Слатина. 

5. Разни 
 
 
 
 
 


