О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Я Л А С Л АТ И Н А
3200 Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски” 68;
e-mail: obs_bslatina@mail.bg

obs_bslatina@abv.bg

www.byala-slatina.com

Изх. № 6101 –97 / 17.09.19 г.

ДО

_______________________

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от
ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински
съвет Бяла Слатина на заседание на 26.09.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 17.00 часа
в градината на Ресторант „Скът“ при следния проект за дневен ред:
1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК
5. Приемане на Общински план за защита при бедствия на община Бяла
Слатина.
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ
6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП
7. Определяне на представител на общината за участие в извънредно
заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“
АД Враца
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ
ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП
8. Докладни
8.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения
от минималния брой на учениците в паралелките в СУ „Христо Ботев”
с. Габаре, ПАГ Никола Й. Вапцаров“ гр.Бяла Слатина, СУ„Христо

Ботев” с.Галиче, ОУ „Георги С. Раковски” с.Търнак, ОУ „Св.св. Кирил и
Методий”
с.Попица,
през
учебната
2019/2020
година
и
дофинансирането им..
ДОКЛАДВА: председателят на КОК
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП
8.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на бюджета
и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК
8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на дворно
място частна общинска собственост с площ 609 кв.м, представляващо
поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209 в гр.Бяла Слатина,
ул.“Бачо Киро“ № 21
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП
8.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на
общинска земя с начин на трайно ползване „стопански двор“ за 5 /пет/
години, намираща се в землището на с. Враняк, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 12214
ДОКЛАДВА: председателят на КНУКИ
ДОКЛАДВА: председателят на КУТЕ
ДОКЛАДВА: председателят на КБФИП
9. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за
лечение.
10. Питания на общински съветници и граждани.
11. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/В. Борисова/

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2019
Комисия по бюджет и финанси и инвестиционна политика: на 24 септември
/ВТОРНИК/ от 16.00 часа в заседателната зала на общинския съвет в Общинска
администрация при следния проект за дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.
6. Докладни
6.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения
от минималния брой на учениците в паралелките в СУ „Христо Ботев”
с. Габаре, ПАГ Никола Й. Вапцаров“ гр.Бяла Слатина, СУ„Христо
Ботев” с.Галиче, ОУ „Георги С. Раковски” с.Търнак, ОУ „Св.св. Кирил и
Методий”
с.Попица,
през
учебната
2019/2020
година
и
дофинансирането им..
6.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на бюджета
и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
6.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на дворно
място частна общинска собственост с площ 609 кв.м, представляващо
поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209 в гр.Бяла Слатина,
ул.“Бачо Киро“ № 21
6.4. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на
общинска земя с начин на трайно ползване „стопански двор“ за 5 /пет/
години, намираща се в землището на с. Враняк, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 12214
7. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за
лечение.
8. Разни

Комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси: на 24 септември
/ВТОРНИК/ от 16.30 часа в заседателната зала на общинския съвет в Общинска
администрация при следния проект за дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Приемане на План за защита при бедствия и аварии
6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.
7. Определяне на представител на общината за участие в извънредно
заседание на Общити събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“
АД Враца
8. Докладни
8.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на бюджета
и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
8.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на дворно
място частна общинска собственост с площ 609 кв.м, представляващо
поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209 в гр.Бяла Слатина,
ул.“Бачо Киро“ № 21
8.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на
общинска земя с начин на трайно ползване „стопански двор“ за 5 /пет/
години, намираща се в землището на с. Враняк, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 12214
9. Разни
Комисия по здравна и социална политика: на 24 септември /ВТОРНИК/ от 17.00
часа в заседателната зала на общинския съвет при следния проект за дневен
ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.

4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Определяне на представител на общината за участие в извънредно
заседание на Общити събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“
АД Враца
6. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на
бюджета и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
7. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за
лечение.
8. Разни
Комисия по младежта и спорта: на 25 септември /СРЯДА/ от 16.00 часа в
заседателната зала на общинския съвет при следния проект за дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на
бюджета и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
6. Разни
Комисия по Образование и култура: на 25 септември /СРЯДА/ от 16.30 часа в
заседателната зала на общинския съвет в Общинска администрация при
следния проект за дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Докладни

5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения
от минималния брой на учениците в паралелките в СУ „Христо Ботев”
с. Габаре, ПАГ Никола Й. Вапцаров“ гр.Бяла Слатина, СУ„Христо
Ботев” с.Галиче, ОУ „Георги С. Раковски” с.Търнак, ОУ „Св.св. Кирил и
Методий”
с.Попица,
през
учебната
2019/2020
година
и
дофинансирането им..
5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на бюджета
и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
6. Разни
Комисия по устройство на територията и екология: на 25 септември /СРЯДА/ от
17.00 часа в заседателната зала на общинския съвет в при следния проект за
дневен ред:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла
Слатина и Кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
2. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за
общинския дълг за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна
прогноза за 2021 и 2022 г. на Община Бяла Слатина.
4. Доклад за изпълнение на Решение № 911/25.07.2019 г. за провеждане на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен
съд Враца, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
5. Приемане на План за защита при бедствия и аварии
6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.
7. Докладни
7.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на бюджета
и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2019 г.
7.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на дворно
място частна общинска собственост с площ 609 кв.м, представляващо
поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209 в гр.Бяла Слатина,
ул.“Бачо Киро“ № 21
7.3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на
общинска земя с начин на трайно ползване „стопански двор“ за 5 /пет/
години, намираща се в землището на с. Враняк, община Бяла
Слатина, област Враца, ЕКАТТЕ 12214
8. Разни

