
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   БЯЛА СЛАТИНА 

 
Изх. №  6101 – 48 / 22.04.2014 

 
 
 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 30.04.2014 г. (СРЯДА) от 14.00 часа в  
заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред: 
 
 

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 
план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
2. Приемане на Промени в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  
ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 

3. Приемане на финансовия отчет и баланса на приходите и разходите на 
“МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2013 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КЗСП  

4. Приемане на доклади на народните читалища в Община Бяла Слатина за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма 
за развитие на читалищната дейност в общината и за изразходваните 
средства от бюджета за 2013 г. (ЗАБЕЛЕЖКА – С пълните доклади на 
читалищните настоятелства можете да се запознаете в стая 307 в 
Общинска администрация всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 
17.30) 

ДОКЛАДВА:председателят на КОКМС 
5. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 

Наградата на Бяла Слатина. 
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  

6. Поемане на дългосрочен общински дълг от община Бяла Слатина под 
формата на финансов лизинг. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
ДОКЛАДВА:председателят на КНУЗЕОРС 

7. Разглеждане на Бизнес-план на „ВиК“. (ЗАБЕЛЕЖКА – поради големия обем 
на изпратените материали, те ще ви бъдат изпратени само в електронен 
вариант) 

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

8. Отчет на кмета на общината за изразходвани средства през първото 
тримесечие на 2012 г. 

ДОКЛАДВА:председателят на КБФИИПЕС 
9. Докладни  



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

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК  
9.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-665 / 

07.04.2014 Г., подадено от Богомил Асенов Вачев – с адрес с. Габаре ул. 
Одрин № 12, за допускане на изработване на ПУП – ПР И ПЗ НА ПИ № 
303005 землището на с. Габаре, местността „Припека”. 

ДОКЛАДВА:председателят на КУТЗЕ  
9.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 

за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 10,44 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - 
частна общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на 
Сдружение с нестопанска цел „Етника”. 

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

9.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” -
стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП 
”Национален фронт за спасение на България”. 

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

9.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я 
етаж в НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина. 

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

9.6. Вносител: Кметът на общината Относно Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сграда „Автоспирка“ – с. Търнак, с обща площ 
30,50 кв.м., за услуги. 

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

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

11. Питания на общински съветници и граждани. 
12. 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 април 2014 
 
 
 
Комисия по  Образование, култура, младежта и спорта: на 25 април 
/ПЕТЪК/  от 17.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при 
следния проект за дневен ред: 

 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 
2. Приемане на доклади на народните читалища в Община Бяла Слатина за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма 
за развитие на читалищната дейност в общината и за изразходваните 
средства от бюджета за 2013 г. (ЗАБЕЛЕЖКА – С пълните доклади на 
читалищните настоятелства можете да се запознаете в стая 307 в 
Общинска администрация всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 
17.30) 

3. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 
Наградата на Бяла Слатина. 

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

5. Разни 
 
 
Комисия по  здравна и социална политика: на 28 април /ПОНЕДЕЛНИК/ 
16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за 
дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 
2. Приемане на финансовия отчет и баланса на приходите и разходите на 

“МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2013 г. 
3. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 

Наградата на Бяла Слатина. 
4. Докладна с  Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне размера 

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

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

6. Разни 
 
 
 
 



Комисия по  Устройство на територията, земеделие и екология: на 28 
април /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00   в Заседателната зала на Общински съвет 
при следния проект за дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 
2. Приемане на Промени в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  
3. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 

Наградата на Бяла Слатина. 
4. Разглеждане на Бизнес-план на „ВиК“.  
5. Докладни  

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

5.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-665 / 
07.04.2014 Г., подадено от Богомил Асенов Вачев – с адрес с. Габаре ул. 
Одрин № 12, за допускане на изработване на ПУП – ПР И ПЗ НА ПИ № 
303005 землището на с. Габаре, местността „Припека”. 

5.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 10,44 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - 
частна общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на 
Сдружение с нестопанска цел „Етника”. 

5.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” -
стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП 
”Национален фронт за спасение на България”. 

5.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я 
етаж в НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина. 

5.6. Вносител: Кметът на общината Относно Отдаване под наем на 
помещение, намиращи се в сграда „Автоспирка“ – с. Търнак, с обща площ 
30,50 кв.м., за услуги. 

7. Разни 
  

 
Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 
сигурност: на 29 април /ВТОРНИК/ от 16.30 в Заседателната зала на 
Общински съвет при следния проект за дневен ред: 
 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 
2. Приемане на Промени в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  
3. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 

Наградата на Бяла Слатина. 
4. Поемане на дългосрочен общински дълг от община Бяла Слатина под 

формата на финансов лизинг. 



5. Разглеждане на Бизнес-план на „ВиК“.  
6. Докладни  

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

6.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-665 / 
07.04.2014 Г., подадено от Богомил Асенов Вачев – с адрес с. Габаре ул. 
Одрин № 12, за допускане на изработване на ПУП – ПР И ПЗ НА ПИ № 
303005 землището на с. Габаре, местността „Припека”. 

6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 10,44 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - 
частна общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на 
Сдружение с нестопанска цел „Етника”. 

6.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” -
стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП 
”Национален фронт за спасение на България”. 

6.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я 
етаж в НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина. 

6.6. Вносител: Кметът на общината Относно Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сграда „Автоспирка“ – с. Търнак, с обща площ 
30,50 кв.м., за услуги. 

7. Разни 
 
 
Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и 
европейско сътрудничество: на 29 април /ВТОРНИК/ от 17.00 в 
Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 

 
1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински 

план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г. 
2. Приемане на Промени в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  
3. Приемане на финансовия отчет и баланса на приходите и разходите на 

“МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2013 г. 
4. Разглеждане на предложение на Комисията по номинациите за връчване на 

Наградата на Бяла Слатина. 
5. Поемане на дългосрочен общински дълг от община Бяла Слатина под 

формата на финансов лизинг. 
6. Разглеждане на Бизнес-план на „ВиК“.  
7. Отчет на кмета на общината за изразходвани средства през първото 

тримесечие на 2012 г. 
8. Докладни  

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



8.2. Вносител: Кметът на общината Относно:  Заявление вх. № 9400-665 / 
07.04.2014 Г., подадено от Богомил Асенов Вачев – с адрес с. Габаре ул. 
Одрин № 12, за допускане на изработване на ПУП – ПР И ПЗ НА ПИ № 
303005 землището на с. Габаре, местността „Припека”. 

8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Определяне наемната цена 
за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 10,44 кв.м., намиращо се 
на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - 
частна общинска собственост, което ще бъде отдадено под наем на 
Сдружение с нестопанска цел „Етника”. 

8.4. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” -
стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП 
”Национален фронт за спасение на България”. 

8.5. Вносител: Кметът на общината Относно:  Отдаване под наем на 
помещение за продажба на закуски, с площ 7,55 кв.м., находящо се на I-я 
етаж в НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина. 

8.6. Вносител: Кметът на общината Относно Отдаване под наем на 
помещения, намиращи се в сграда „Автоспирка“ – с. Търнак, с обща площ 
30,50 кв.м., за услуги. 

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

10. Разни 
 
 
 


