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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЯЛА СЛАТИНА

ОТЧЕТ
От Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатинае
ОТНОСНО: изпълнение актовете на Общинския съвет за вторите шест месеца от
мандата
Уважаеми дами и господа съветници,
В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предоставям на вниманието Ви
Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за вторите шест месеца от
мандата:
Тъй като на изпълнение подлежат само част от решенията, взети от
Общинския съвет, по-долу Ви запознавам с хода на изпълнението им:
РЕШЕНИЕ № 34 – Документите са подадени в ДФЗ-РА в указания срок –
24.07.2012 г. Процесът по верификацията е извършен като на Община Бяла
Слатина са възстановени средства в размер на 67 000 лева. Предстои да се
подаде искане за възстановяване на ДДС по проекта в размер на 2 000 лв.,
което става по друга процедура – съгласно ПМС. Предстои погасяване на
кредитната линия.
ОТНОСНО: Изменение на т. 3 на на Решение № 668 / 29.07.2010 г. след
изменението му с Решение № 928/28.09.2011г във връзка с учредено обезпечение
по договор за финансиране на проект № 431-2-03-25 “Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на
територията на община Бяла Слатина” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г...
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Изменя т. 3 на Решение № 668 / 29.07.2010 г. след изменението му с Решение
№ 928/28.09.2011г. както следва:
2. Възлага и делегира права на Кмета на общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по оформянето на документите, свързани с
анексирането на Договора за кредитна линия, сключен между Сдружение
„Център за подпомагане на ромските инициативи”-град Бяла Слатина и
Интернешънъл Асет Банк АД във връзка с изпълнение на проект № 431-2-03-25
“Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална

местна инициативна група на територията на община Бяла Слатина” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., като удълженият срок
на договора е 25 декември 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 44 – изпълнено
ОТНОСНО: Промени в числеността и структурата на ОП „Чистота и озеленяване“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Задължава Директора на Общинско Предприятие
”ЧИСТОТА И
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”, град Бяла Слатина да изготви и предложи за съгласуване на
Кмета на Община Бяла Слатина длъжностно и поименно щатно разписание
съгласно приетата структура в рамките на определената численост от Общинския
съвет.
РЕШЕНИЕ № 49 – изпълнено
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на управление за нуждите на ГД
„Изпълнение на наказанията“, Областна служба „Изпълнение на наказанията“
Враца, пробацонно звено гр. Бяла Слатина, част от имот, публична общинска
собственост, представляващ помещение № 601 на 8-ти етаж в сградата на
Общинска администрация..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Отхвърля предложението на кмета на общината за Учредяване безвъзмездно
право на управление за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“, Областна
служба „Изпълнение на наказанията“ Враца, пробацонно звено гр. Бяла
Слатина, част от имот, публична общинска собственост, представляващ
помещение № 601 на 6-ти етаж в сградата на Общинска администрация.
2. Възлага на кмета на общината да проучи възможностите за преместване на
пробацонно звено гр. Бяла Слатина в други подходящи помещения, общинска
собственост и на следващото заседание да предложи на Общинския съвет нов
проект за решение.
РЕШЕНИЕ № 65 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от покривното пространство на сградата на
общинска администрация, публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Разрешава отдаването под наем на 4 м2 от покривната площадка на сградата
на Общинска администрация за монтиране на антенна конструкция и едно
помещение на 6-тия етаж от същата сграда с площ 6,84 м2– публична
общинска собственост за срок от 10 години
2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията
на Наредба № 6 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и сключването на договора със
спечелилия участник
РЕШЕНИЕ № 66 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от покривното пространство на сградата на
кметство с. Търнава, публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Разрешава отдаването под наем на 15 м2
от западната страна
на
надстройката на покрива на кметство с. Търнава – публична общинска
собственост, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения
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и оборудване, за срок от 10 години
2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията
на Наредба № 6 на Общинския съвет и сключването на договора със
спечелилия участник
РЕШЕНИЕ № 67 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от покривното пространство на сградата на
кметство с. Търнак, публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Разрешава отдаването под наем на 6 м2 от покрива на кметство с. Търнак,
публична общинска собственост,
за поставяне и експлоатация на
телекомуникационно оборудване, за срок от 10 години
2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията
на Наредба № 6 на Общинския съвет и сключването на договора със
спечелилия участник
РЕШЕНИЕ № 68 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от покривното пространство на сградата на
общинска администрация, публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Разрешава отдаването под наем на 20 м2 от покривната площадка на сградата
на Общинска администрация за монтиране на телекомуникационни мрежи и
съоръжения, за срок от 10 години
2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията
на Наредба № 6 на Общинския съвет и сключването на договора със
спечелилия участник
П Р О Т О К О Л № 7 / 28.02.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 8 / 19.03.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 84 – изпълнено.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински пасища и мери на земеделски
стопани – животновъди или от лица, поели задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
I. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища общинска собственост, за
общо и индивидуално ползване на земеделски стопани - животновъди, като
определя размера и местоположението им по населени места съгласно
приложените списъци:
………………………………………………………………………
V. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за
правилното и законосъобразно сключване на договори и анекси към вече
сключените, въз основа на подадените молби за срок от 5 години, при наемна
цена в размер 3.00 лв./дка.
ПРОТОКОЛ № 9 / 29.03.2012 Г.
Решение № 97 - проведено заседание на УС на МИГ, на което е констатирана
промяната в представляващия община Бяла Слатина. Подадена е заявление
за промяната в партидата на МИГ в фирмено отделение на Врачански
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окръжен съд.
ОТНОСНО: Определяне на нови представители на община Бяла Слатина в
Сдружение с нестопанска цел – «Местна инициативна група.»
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
Във връзка с проведените избори за местни органи на управление, изменя
Ршение № 725 / 29.12.2010 г. Както следва:
1.
Общински съвет – Бяла Слатина, определя за представители на
община Бяла Слатина в Сдружение с нестопанска цел – «Местна инициативна
група.» инж. Иво Ценов Цветков, в качеството му на кмет на община Бяла Слатина
и инж. Харалампи Николов Петков, в качеството му на председател на Общински
съвет Бяла Слатина.
2.
Общински съвет упълномощава представителите да участват в
управителните органи на сдружението и да вземат решения във връзка с
дейността му.
3.
Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите правни и
фактически действия за актуализация на органите на управление на Сдружение с
нестопанска цел – «Местна инициативна група.» със съответните персонални
промени.
ПРОТОКОЛ № 10 / 26.04.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 113 - Документите са внесени във Фонд „Флаг” ЕАД за
кандидатстване за финансирането. Кредитният комитет на Фонда е
одобрил финансиране в размер на 240 424,62 лв., за което Община Бяла
Слатина е получила Писмо Изх. № 3759/26.09.2012 г. Предстои
подписването на договор и усвояването на кредита.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Фонда за органите на
местно самоуправление-ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на проект по
Оперативна програма „,Регионално развитие” (2007-2013) с наименование
„Дребномащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на
квартали в село Попица, община Бяла Слатина” и сключен Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/017 от 03.06.2011 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Община Бяла Слатина да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД,
2. …………………………………….
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит
Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.
РЕШЕНИЕ № 114 - Документите са подготвени и депозирани в Регионален
отдел – Северозападен район – гр. Видин за становище. Авансът в размер на
240 424,62 лв. е получен от Община Бяла Слатина за разплащания по проекта.
ОТНОСНО: Издаване на обезпечение за получаване на авансово плащане по
одобрен за финансиране проект по Оперативна програма „Регионално развитие”
(2007-2013) „Дребномащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез
отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина” и сключен
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Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1.
Упълномощава Кмета на общината да учреди/издаде адекватно
обезпечение за получаване на авансовото плащане от 35% от стойността на общо
допустимите разходи за реализация на одобрения за финансиране по ОПРР 20072013 г. проект „Дребномащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез
отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина”, респективно
изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-06/2010/017, като за целта се издаде запис на заповед в полза на
МРРБ-като Договарящ орган съгласно образец без протест и без разноски,
обезпечаващ сумата на авансовото плащане в размер на 253 078,55 лева (Двеста
петдесет и три хиляди и седемдесет и осем лева и 55 ст.) и за срок до 03.08.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 115 - заемът е погасен
ОТНОСНО: Погасяване на заем на ПФК «Чавдар»
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Да се погаси кредита на ПФК „Чавдар” към ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД в
размер на 40 000 лв. главница, ведно с натрупаните лихви и такси към датата
на погасяване, като средствата бъдат взети от отпуснатите 150 000 лв. за
развитие на спорта, гласувани в т.12 на Решение № 55/20.02.2012 г. за
приемане на бюджета на Община Бяла Слатина.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предяви суброгаторен иск
срещу ПФК „Чавдар” Бяла Слатина за изплатените по заема суми.
РЕШЕНИЕ № 125 – уточняват се параметрите на обществената поръчка
ОТНОСНО: Подготовка и стартиране на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Закупуване на техника с цел оптимизиране на
събирането и транспортиране на битови отпадъци”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Общински съвет Бяла Слатина дава съгласие за подготовка и стартиране
на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на
техника с цел оптимизиране на събирането и транспортиране на битови отпадъци”
- 1 брой товарен автомобил с вместимост между 25 и 28 тона и 1 брой челен
товарач за претоварване на 4 кубикови контейнери – рециклирани или втора
употреба.
2. Необходимите средства да бъдат заложени при актуализацията на
бюджета на Община Бяла Слатина за 2012 година.
ПРОТОКОЛ № 11 / 16.05.2012 Г.
.
РЕШЕНИЕ № 129 - Ползваното до момента от РЗОК-Враца помещение е
освободено от касата и предадено на ДЯ „Здравец”-гр. Бяла Слатина за
нуждите й.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 572/28.01.2010 г. на Общински съвет Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. ……………………..
2. Възлага на Кмета на Общината да предаде ползваното до момента от РЗОКВраца помещение на Детската ясла „Здравец”-гр. Бяла Слатина за нуждите
й.
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ПРОТОКОЛ № 12 / 30.05.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 138 - Проектното предложение е подадено в срок. Оценъчният
процес е приключил. Община Бяла Слатина е получила покана за подписване на
Договор за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 246 464,96 лв.
ОТНОСНО: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” с проект „Общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04
„Помощ в дома”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Създава Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж,
като разширява услугата, администрирана и предоставяна от Общинско
предприятие „Пазари и социални дейности”-Бяла Слатина.
2. Решението по т. 1 се валидира само при получаване на финансиране ………….
на проект „Общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”.
3. Вълага на Кмета на Общината да подготви необходимите документи за
кандидатстване пред Агенцията за социално подпомагане с проекта по т. 2.
4. Разширяването на обхвата на услугата по т. 1 да се отрази в Правилника за
дейността на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности”-Бяла
Слатина при реализиране на обстоятелствата по т. 2.
5. Да се актуализира щатното разписание на Общинско предприятие „Пазари и
социални дейности”-Бяла Слатина при реализиране на обстоятелствата по т. 2.
6. …………………..”.
РЕШЕНИЕ № 139 - изпълнено
ОТНОСНО: Проблеми при уреждане на взаимоотношенията по сключен договор
между община Бяла Слатина и „Битекс груп“ ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Приема за сведение информацията за проблеми, свързани с изпълнение
на сключен договор с „Битекс Груп” ЕООД за извършване на СМР на обект
„Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище в кв.6 – гр. Бяла
Слатина”.
2. Дава мандат на Кмета на Община Бяла Слатина да подпише споразумение
за разсрочено доброволно плащане на задълженията по договора.
РЕШЕНИЕ № 140- изпълнено
ОТНОСНО: Подписване на Спогодба с „Химкомерс Инженеринг” ООД – гр. Плевен
за погасяване на вземане на Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Одобрява текста на спогодба за уреждане на финансовите
взаимоотношения между Община Бяла Слатина и „Химкомерс Инженеринг” ООД.
2. Дава мандат на Кмета на Община Бяла Слатина да подпише спогодбата за
разсрочено доброволно плащане на задълженията, предмет на спогодбата.
РЕШЕНИЕ № 142 – изпълнено
ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се продаде на ………. - собственик на законно
построена сграда върху дворно място с площ от 510 кв.м. (………представляващо

6

УПИ V-2657, кв. 124 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, ……………
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно
закона действия.
РЕШЕНИЕ № 143 – изпълнено
ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
явен търг, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:
Незастроено дворно място с площ 8468 кв.м. представляващо поземлен имот
II в кв. 57 по действащия план на с. Враняк, …………………….
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след провеждане на търга, да
сключи договор съгласно горното решение.
3…………..
РЕШЕНИЕ № 144 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Рибарник с площ 9,408 дка, намиращ се в
землището на с. Търнава, представляващ поземлен имот № 000616 по КВС на
селото - публична общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 ……..за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имот – публична
общинска собственост, а именно:
 Рибарник с площ 9.408 дка, намиращ се в землището на с. Търнава, Община
Бяла Слатина, представляващ поземлен имот № 000616 по КВС на селото;
 ………………………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 145 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Рибарник с площ 27,532 дка, намиращ се в
землището на с. Търнава, представляващ поземлен имот № 000620 по КВС на
селото - публична общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 …….за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имот –
публична общинска собственост, а именно:
 Рибарник с площ 27,532 дка, намиращ се в землището на с. Търнава, Община
Бяла Слатина, представляващ поземлен имот № 000620 по КВС на селото;
 ……………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 146 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Рибарник с площ 5,345 дка, намиращ се в
землището на гр. Бяла Слатина, местността „Любомир”, представляващ поземлен
имот № 000664 по КВС на града - публична общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ……за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на
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имот – публична общинска собственост, а именно:
 Рибарник с площ 5,345 дка, намиращ се в землището на гр. Бяла
Слатина, Община Бяла Слатина, местността „Любомир”, представляващ
поземлен имот № 000664 по КВС на града;
 …………………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 147 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сграда на Читалище с. Враняк
– публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 …… за отдаване под наем за срок 3 /три/ години на имот – публична
общинска собственост, а именно:
 Обект „Помещения с обща полезна площ 142,66 кв.м.”, находящ се на І-ви
етаж в сграда Читалище, с. Враняк, Община Бяла Слатина;
 ……………
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 148 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сграда на „Автоспирка„ със
застроена площ 82 кв.м. в с. Буковец – частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …….. за отдаване под наем за срок 3 /три/ години на
имот – частна общинска собственост, а именно:
 Обект „Помещения”, находящи се в сграда „Автоспирка” с площ 50,30
кв.м в с. Буковец, Община Бяла Слатина;
 ………………………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 149 – търгът насрочен – не се е явил кандидат
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сграда на „Млекопункт“ със
застроена площ 32 кв.м. в с. Бърдарски геран – частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ……. за отдаване под наем за срок 3 /три/ години на
имот – частна общинска собственост, а именно:
 Обект „Помещения”, находящи се в сграда „Млекопункт” с площ 24.60
кв.м. в с. Бърдарски геран, Община Бяла Слатина;
 ………………………
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 150 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Терен за поставяне на „Павилион” с площ
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16 кв.м., намиращ се между квартали 57, 40, 39, 60 и 59 по плана на с. Попица публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем за срок 6 /шест/ години на
имот – публична общинска собственост, а именно:
 Обект „Терен за поставяне на павилион” с обща полезна площ 16,00 кв.м.,
находящ се между квартали 57, 40, 39, 60 и 59, по плана на с. Попица, Община
Бяла Слатина;
 …
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 151 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „Помещения“, намиращи се в сграда „Кметство“,
с. Търнак.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на
имот – публична общинска собственост, а именно:
 3 /три/ помещения, намиращи се в сграда „Кметство”, с. Търнак, с обща площ
67,90 кв.м. (мазе с площ 17,5 кв.м., помещение, намиращо се на II-ри етаж, с
площ 36,60 кв.м. и помещение, намиращо се на II-ри етаж с площ 13,80 кв.м.);
 ……
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 152 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „Помещения“, намиращи се в сграда „Поща“ с.
Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на
имот – частна общинска собственост, а именно:
 3 /три/ помещения, намиращи се в сграда „Поща”, с. Соколаре, с обща площ
35,60 кв.м. (мазе с площ 15,20 кв.м., помещение, намиращо се на I-ви етаж, с
площ 15,60 кв.м. и помещение, намиращо се на I-ви етаж, с площ 4,80 кв.м).
 ….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 153 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „Помещения“, намиращи се в сграда „Поща“ с.
Комарево.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на
имот – частна общинска собственост, а именно:
 2 /две/ помещения, намиращи се в сграда „Поща”, с. Комарево, с обща площ
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38,60 кв.м. (мазе с площ 14,60 кв.м. и помещение, намиращо се на I-ви етаж, с
площ 24,00 кв.м.).
 …
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 154 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „Помещения“, намиращи се в сграда „Кметство“,
с. Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на
имот – публична общинска собственост, а именно:
 помещение, намиращо се на І-ви етаж в сграда „Кметство”, с. Соколаре, с площ
14,50 кв.м.;
 …………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
ПРОТОКОЛ № 14 / 28.06.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 160- изпълнено
ОТНОСНО Отчет за работата на комисия, назначена с Решение № 103 /
26.04.12.. за проведения Конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Бяла
Слатина“ ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Прекратява процедурата по конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ
Бяла Слатина” ЕООД, обявена с Решение №102 / 26.04.2012 г. на Общински
съвет Бяла Слатина.
2. ……………….
3. Възлага на кмета на община Бяла Слатина да подпише анекс към сключен
договор за възлагане на управлението с
Д-р Ивка Иванова Георгиева,
управител на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД, считано от 28.06.2012 год. за
срок до финализиране на конкурс и вписването в търговския регистър.
РЕШЕНИЕ № 165 – Изпълнено - Разработено проектно предложение и
депозирано за финансиране в МОСВ от ПУДООС.
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) за закриване
и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци, находящо се в
землището на гр. Бяла Слатина в местността „Любимир”, ПИ № 194002, ЕКАТТЕ
07702 с обща площ от 32 004 м2.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да закрие и рекултивира
съществуващо депо за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Бяла
Слатина, в местността „Любимир”, ……… с обща площ от 32 004 м2 и да
кандидатства с инвестиционен проект „Закриване и рекултивация
на
съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Бяла Слатина, Община
Бяла Слатина” пред МОСВ – ПУДООС;
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2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия, с
оглед на качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с
документация за кандидатстване с указаното в т. 1 проектно предложение и го
депозира пред съответния компетентен/финансиращ орган/инструмент.
РЕШЕНИЕ № 166 – Изпълнено:1. Изготвен пълен работен проект, съгласно
изискванията на ПМС № 209/20.08.2009 г.;2. Изготвен пълен работен проект за
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
селата Търнак, Габаре, Галиче и Попица; 3. Проектното предложение е
подадено в Разплащателна агенция на ДЗФ-гр. Враца в обявените срокове за
прием. В момента е в процес на оценка.
ОТНОСНО: Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Бяла
Слатина, с инвестиционни намерения пред Министерство на околната среда и
водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) и по Приоритетна ос 3 „Качество на живот и
разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Одобрява сума в размер на 19 200,00 лв. с ДДС (16 000,00 лв. без ДДС), която
да бъде оползотворена за изработване на пълен работен проект, съгласно
изискванията на ПМС № 209/20.08.2009 г., за закриване и рекултивация на
съществуващото общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището
на гр. Бяла Слатина, в местността „Любимир”, ПИ № 194002, ЕКАТТЕ 07702 с
обща площ от 32 004 м2 ;
2. Одобрява сума в размер до 39 600,00 лв. с ДДС (33 000,00 лв. без ДДС), която
да бъде оползотворена за изработване, съгласно действащата нормативна
уредба на пълен работен проект за реконструкция/рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в населените места на общината с под
2000 еквивалентни жители, …………………….

1.

2.
3.

4.

РЕШЕНИЕ № 169 – изпълнено
ОТНОСНО: Покупко-продажба на недвижим имот, общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за продажба на ПИ № 081036, частна общинска собственост,
представляващ „друга селскостопанска територия”, III-та категория земя, с
площ 28.960 дка в местността „Туланеца” в землището на с. Търнава, община
Бяла Слатина, област Враца.
……………………………
Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба
№ 6 на Общинския съвет на публично оповестен търг с явно наддаване
…………. и сключване на договор със спечелилия търга.
……………………………..

РЕШЕНИЕ № 170 – изпълнено
ОТНОСНО: Продажба на 25 м2, представляващи придаваема по регулация
част от поземлен имот, находящ се в гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за продажба на реално обособени 25 (двадесет и пет)
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м2, представляващи придаваема част от и към ул. ”Захари Стоянов” и ул. ”Страхил
Войвода”, с цел ликвидиране на съсобственост и урегулиране на имот с УПИ III, кв.
83 по РП на гр. Бяла Слатина, собственост на ЗК „Търнава 2007” – с. Търнава,
………………………….
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор съгласно т.
1 от настоящото решение.
3. …………….
РЕШЕНИЕ № 172 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект „Помещение за офис на кабелна
телевизия” с площ 18,24 кв.м., находящ се на III-тия етаж на кметството с. Търнава
- публична общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ………. за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, а именно:
- „Помещение за офис на кабелна телевизия” с площ 18,24 кв.м.
находящ се на III-тия етаж на кметството с.Търнава,…..;
- …………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник
РЕШЕНИЕ № 173 – търгът насрочен – не се е явил кандидат
ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект „Помещение” за склад в сграда
младежки дом, с. Бърдарски геран, с площ 176,40 кв.м. - публична общинска
собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …… за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, а именно:
- „Помещение” за склад в сграда младежки дом, с площ 176,40 кв.м. в с.
Бърдарски геран,;
- …………………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 174 – търгът насрочен – не се е явил кандидат
ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект „Фурна” в сграда Фурна – баня, с.
Попица, с площ 189,93 кв.м. – частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ………. за отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост, а именно:
- Помещения намиращи се в сграда „Фурна - баня”, с площ 189,93 кв.м.,
с. Попица, …;
- …..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.

12

РЕШЕНИЕ № 175 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект „Заведение за бързо обслужване” в
сграда фурна, с. Драшан, с площ 15,12 кв.м. – частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 …. за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, а
именно:
- „Заведение за бързо обслужване” в сграда фурна с площ 15,12 кв.м, с.
Драшан, …..;
- ….
2.Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 176 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, водещо се под № 3, находящо
се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 12,00 кв.м., за
МАГАЗИН - частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ……за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, а именно:
Обект „Помещение, водещо се под № 3”, находящо се на ул. ”Христо
Ботев” -стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 12.00 кв.м., за магазин - ….;
……….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 177 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „помещение, водещо се под № 11”,
находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 3.00
кв.м., за КЛЮЧАРСКО АТЕЛИЕ - частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …. за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, а именно:
Обект „Помещение водещо се под № 11”, находящо се на ул.”Христо
Ботев” -стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 3.00 кв.м., за ключарско ателие …..
…..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 178 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „помещение, водещо се под № 7“,
находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 5,28
кв.м. за МАГАЗИН - частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …… за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, а именно:
Обект „Помещение водещо се под № 7”, находящо се на ул. ”Христо
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Ботев” -стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 5,28 кв.м. за магазин …..;
……
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 179 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя, находяща се в с.
Соколаре, с. Тлачене и с. Бърдарски геран – землища на Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
І. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да обяви за отдаване под наем
чрез явен търг, следните недвижими имоти – частна общинска собственост, а
именно:
1. Поземлен имот……………..
ІІ. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договори за наем със срок 5 години, съгласно горното решение.
РЕШЕНИЕ № 180 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасище, мера с площ 11.504 дка, намиращо се в
землището на с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, община Бяла Слатина, обл. Враца,
представляващо ПИ №071001 по КВС на землището на селото – публична
общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ……. за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, а именно:
- Пасище, мера с площ 11.504 дка, намиращ се в землището на с. Тлачене,
…, представляващ поземлен имот № 071001 по КВС на селото ………
- ….
и сключването на договора със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 182 – изпълнено
ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж върху общински терен гр. Бяла Слатина
за пристрояване на стълбищна площадка
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава учредяването на право на строеж върху общински терен,
представляващ УПИ ХІІ в кв.80 по плана на гр. Бяла Слатина за пристрояване на
стълбищна площадка със застроена площ 3,9 кв.м. към съществуваща стълбищна
площадка на изградената в имота търговска сграда.
2. ……………………………….
4. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване.
ПРОТОКОЛ № 15 / 01.08.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 198- изпълнено
ОТНОСНО: Изпълнение на решение № 139/30.05.2012 г. на Общинския съвет за
даване на правомощия на Кмета на Община Бяла Слатина за подписване на
споразумение за разсрочено доброволно площане на задълженията по договора с
„Битекс груп” ЕООД.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
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1. Утвърждава подписаното споразумение между Община Бяла Слатина и
„Битекс груп” ЕООД.
2. Дава мандат на кмета на общината да подпише предложения с вх. № 61 1-831/01.08.2012 г. Анекс към споразумението по т. 1.
РЕШЕНИЕ № 200 - Изпълнено.
След проведена обществена поръчка избран изпълнител на консултантски
услуги. Изготвено Заявление за подпомагане по реда на Наредба №
25/29.07.2008 г. (Мярка 321) и депозирано за финансиране по линия на ПРСР.
ОТНОСНО: Консултантски услуги във връзка с подготовка на Заявление за
подпомагане по реда на Наредба № 25/29.07.2008 г., с цел кандидатстване на
Община Бяла Слатина, с проектно предложение по Приоритетна ос 3 „Качество на
живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 321: „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейският
земеделски фонд за развитие на селските райони.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие община Бяла Слатина да проведе процедура за възлагане на
обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантски услуги за
изготвяне на Заявление ………… и окомплектоване на пакета от необходими
документи за кандидатстване на общината за финансиране по ПРСР с проектно
предложение „Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за
подпомагане/кандидатстване по ПРСР, Мярка 321: ……….. – Целеви прием:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове,
строителство
на
нови
пътища
и
реконструкция/рехабилитация
на
водоснабдителни системи и съоръжения”, ……….и допустимост на Община Бяла
Слатина да кандидатства пред ПРСР, чрез населените си места с под 2000
еквивалентни жители, за инвестиции отнасящи се конкретно до
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
същите.
2. Дава съгласие сума в размер до 65 000,00 лв. без ДДС (до 78 000,00 лв. с ДДС)
за заплащане на изпълнителя на услугата, да бъдат осигурени със средства от
общинския бюджет, преди средствата да бъдат възстановени от ПРСР,
РЕШЕНИЕ № 202 – изпълнено
ОТНОСНО: Покупко-продажба на поземлен имот №092013, представляващ
„полска култура.”, с площ от 0.654 дка (Шестстотин петдесет и четири квадратни
метра), м. „Герена” в землището на с.Алтимир, ЕКАТТЕ 73660, община Бяла
Слатина, област Враца, частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за продажба на поземлен имот № 092013,
представляващ „полска култура.”, с площ от 0.654 дка, местността „Герена” в
землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 73660, ………………..
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина провеждането по реда на
Наредба № 6 на ОбС на публично оповестен търг с явно наддаване
………………………
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор със спечелилия участник.
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РЕШЕНИЕ № 203 – изпълнено
ОТНОСНО: Покупко-продажба на Поземлен имот № 000200, представляващ „др.
лека пром.”, с площ от 2.419 дка (Два декара четиристотин и деветнадесет
квадратни метра), местността „Старите лозя” в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ
73660, община Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си да се продаде Поземлен имот № 000200, представляващ
„др. лека пром.”, с площ от 2.419 дка (Два декара четиристотин и деветнадесет
квадратни метра), местността „Старите лозя” в землището на с. Търнак,
ЕКАТТЕ 73660, община Бяла Слатина, ………
2. …………….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина сключването на договор за покупкопродажба по реда на Наредба № 6 на ОбС ……………….
4. ……………..
РЕШЕНИЕ № 204 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земя - стопански двор, с площ
18.244 дка, находяща се в землището на с. Враняк, ЕКАТТЕ 12214, община Бяла
Слатина, област Враца, представляваща ПИ № 008006 по КВС на землището на
селото - частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да обяви за отдаване под наем
чрез явен търг следния недвижим имот – ЧОС, а именно:
1. Поземлен имот № 008006–земя V категория, начин на трайно ползване
„стопански двор”, с площ 18.244 дка, местността „Пасището” в землището на
с. Враняк, ……………………………
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем със спечелилия участник със срок 5 години.
РЕШЕНИЕ № 206- изпълнено
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на Български Червен
кръст гр. София на имот общинска собственост, за срок от 01.09.2012г. до 31
.07.2015г. включително.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. ……………………….
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 35 /тридесет и пет/
месеца от 01.09.2012г. до 31.07.2015г. на Български Червен кръст върху
общински
недвижим
имот
–
публична
общинска
собственост,
м2
представляващо помещение с площ от 81,32 , находящ се в УПИ І-1043, кв.
58 ……………….за изграждане на Център „Домашни грижи” по проект:
„Домашни грижи за независим и достоен живот”.
3. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед за
настаняване, въз основа на която да се сключи договор.
РЕШЕНИЕ № 209 -автомобилът е предаден с протокол, отписан от активите
на ОА и заведен в БКС
ОТНОСНО: Временно предоставяне за безвъзмездно управление и ползване
на лек автомобил за нуждите на Общинско предприятие “Чистота и озеленяване” –
гр.Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
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1. Одобрява временното предоставяне за безвъзмездно управление и ползване
на лек автомобил марка „ДЕУ”, модел „Леганза”, цвят - син металик,
регистрационен номер ВР 6211 ВК………………….., на Общинско
предприятие “Чистота и озеленяване” – гр.Бяла Слатина за срок до
31.12.2012г.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да издаде Заповед за временно
предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на посочения в т. 1
лек автомобил, на Общинско предприятие “Чистота и озеленяване” – гр.Бяла
Слатина.
ПРОТОКОЛ № 16 / 30.08.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 214 - изпълнено
ОТНОСНО: Промяна в начина на управление на МБАЛ – Бяла Слатина ЕООД.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за учредяване на прокура за срок от 3 години на «МБАЛ – Бяла
Слатина» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла Слатина, ул.
«З. Стоянов» № 1, ЕИК 106513498.
2. ……………………
3.
4. Възлага на кмета на община Бяла Слатина, в срок от 7 дни, считано от датата
на подписване на договора, да подаде в търговския регистър необходимите
документи за вписване на прокурата.
РЕШЕНИЕ № 218- изпълнено
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 758 от Протокол № 54/20.01.2011 г. за участие
на община Бяла Слатина в съвместно акционерно дружество с ТК „Коприна” с
акционери община Бяла Слатина и ТК „Коприна” гр. София.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Оттегля даденото съгласие за участие на община Бяла Слатина в съвместно
акционерно дружество с ТК „Коприна” с акционери община Бяла Слатина и ТК
„Коприна” гр. София.
2. Отменя изцяло Решение № 758 от Протокол № 54/20.01.2011 г. за участие на
община Бяла Слатина в съвместно акционерно дружество с ТК „Коприна” с
акционери община Бяла Слатина и ТК „Коприна” гр. София.
3. Възлага на кмета на общината до следващата сесия да проучи и консултира
други форми на публично-частно партньорство с новоучреденото Акционерно
дружество „Холдинг Текстилен клъстер Коприна“ АД.
РЕШЕНИЕ № 219 - Работи се. Очаква се проектното предложение да се
подаде за оценка в периода до месец март 2013 г., което е втора вълна от
оценъчния цикъл (общо са шест)
ОТНОСНО: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” с проект „Устойчива деинституционализация в Община Бяла Слатина” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12
„Да не изоставяме нито едно дете”-Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността”, област наинтервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на
социалното изключване и преодоляване на неговите последици”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви необходимите
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документи за кандидатстване на Община Бяла Слатина с проект „Устойчива
деинституционализация в Община Бяла Слатина” по Схема ……………… по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Да се създаде социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” – 2 броя
ЦНСТ с капацитет 12+2 места за всеки от тях в съответствие с Националните
карти на резидентните и съпътстващи услуги в изграждащата се/изградена
социална инфраструктура със средства от ОПРР.
3. ……………..
РЕШЕНИЕ № 222 - изпълнено
ОТНОСНО: Вносител: Кметът на общината Относно:
Погасяване на
просрочени задължения за лихви и такси по заем на Сдружение с нестопанска цел
„Център за подпомагане на ромските инициативи” - гр. Бяла Слатина, обезпечен с
Решение № 668 / 29.07.2010 г. на Общински съвет Бяла Слатина за реализацията
на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските
райони” по ПРСР с бенефициент Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Да се погасят просрочените задължения, а именно дължима и просрочена лихва
в размер на 1 256,52 лв. и такса за управление кредит в размер на 187,50 лв.
или общо 1 444,02 лв. по кредита на СНЦ „Център за подпомагане на ромските
инициативи”-гр. Бяла Слатина към ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД в размер
на 30 000 лв. главница, използван за реализацията на проект “Придобиване на
умения и постигане на обществена активност на потенциална местна
инициативна група на територията на община Бяла Слатина” с бенефициент
Община Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 227 – изпълнено
ОТНОСНО: Покупко-продажба на имот, ЧОС в кв. 33, гр. Бяла Слатина,
представляващ дворно място с площ 435 кв.м.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
явен търг, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно общинско
дворно място с площ от 435 кв.м. представляващо УПИ ХІІІ-1668, кв. 33 по ЗРП на
гр. Бяла Слатина, …………..
2. ……………………..
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на
Наредба № 6 на ОбС … на публично оповестен търг с явно наддаване ………….
4. …………………
РЕШЕНИЕ № 229 – изпълнено
ОТНОСНО: Предоставяне за възмездно ползване на Сдружение с
нестопанска цел ”Тенис клуб Бяла Слатина” 2 (два) броя тенис корта в Тенис
базата на град Бяла Слатина, актуван с АОС № 1830 / 04.12.2007г..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава отдаването под наем на Два броя тенис корта в Тенис базата на
град Бяла Слатина за срок от 2 /две/ години, считано от 15.04.2012г.
2. ……………………..
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем съгласно горното
решение.
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РЕШЕНИЕ № 231 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на две помещения, намиращи се в сградата на
автоспирка с. Драшан, с обща полезна площ 21,45 кв.м., от които 1,85 кв.м.
складови за кафе – сладкарница.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ………… за отдаване под наем на имот – ЧОС, а
именно:
- две помещения намиращи се в сградата на „Автоспирка” с. Драшан, с
обща полезна площ 21,45 кв.м. от които 1,85 кв.м. – складови - ………..;
- ………………
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да сключи
договор със спечелилия участник
РЕШЕНИЕ № 232 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земя, стопански двор с площ
5.170 дка, находяща се в землището на с. Враняк
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да открие процедура за отдаване под
наем чрез явен търг, следния недвижим имот – ЧОС, а именно:
1. Поземлен имот № 008005 – земя V категория, с площ 5.170 дка,
местността „Пасището” в землището на с. Враняк, …, община Бяла
Слатина, област Враца. ……………………
2. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем със срок 7 години със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 233 – изпълнено
ОТНОСНО: Отстъпване право на пристрояване на жилищна сграда, построена
върху имот, частна общинска собственост гр. Бяла Слатина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава учредяването на право на строеж върху общински терен,
представляващ УПИ Х пл. № 2523 в кв. 177 по плана на гр. Бяла Слатина за
пристрояване към съществуваща жилищна сграда със застроена площ 49,30 кв.м.
2. ………………
4. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване.
РЕШЕНИЕ № 234 – изпълнено
ОТНОСНО: Отстъпване право на пристрояване и надстрояване на жилищна
сграда, построена върху имот, частна общинска собственост гр. Бяла Слатина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Разрешава учредяването на право на строеж върху общински терен,
представляващ УПИ ІV, пл. № 2655 в кв. 55 по плана на гр. Бяла Слатина за
пристрояване и надстрояване към съществуваща жилищна сграда със разгъната
застроена площ 143,80 кв.м.
2. …………………..
4. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на пристрояване и надстрояване.
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РЕШЕНИЕ № 235 – изпълнено
ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за наем с Венцислав Борисов
Лилов.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Не дава съгласие за удължаване срока на договор № 218 от 26.08.2004 г.,
сключен между Община Бяла Слатина и Венцислав Борисов Лилов.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да открие процедура за отдаване
под наем за 10 години чрез таен търг, следния недвижим имот:
- Терен № 2 от 18 кв.м. за поставяне на преместваем гараж в УПИ VI, кв. 91 по
плана на гр. Бяла Слатина.
3. ……………………….
4. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем със срок 10 години със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 236 – изпълнено
Удължаване на срока на договор за наем с Петьо Маринов

ОТНОСНО: :
Ангелов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Не дава съгласие за удължаване срока на договор № ………………….
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да открие процедура за отдаване
под наем за 10 години чрез таен търг, следния недвижим имот:
- Терен № 1 от 18 кв.м. за поставяне на преместваем гараж в УПИ VI,
кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина.
3. …………………..
4. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем със срок 10 години със спечелилия участник.
ПРОТОКОЛ № 17 / 27.09.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 244 – информацията е внесена в общинския съвет на сесията
на 30.10.2012 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на общината за 2012 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Отменя решение № 223 в частта, с която е дадено разрешение за
закупуване на машина „Багер-челен товарач.
2. Актуализира Бюджета на Община Бяла Слатина през 09.2012 г. както
следва: ………….
3. Възлага на кмета на общината на следващото заседание да представи
отчет за изразходването на капиталовите разходи към 30.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 245 - подготвя се документация за обявяване на обществена
поръчка
ОТНОСНО: Закупуване на „Багер и челен товарач“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява средства в размер на 65 000 лв. без ДДС за закупуване на
комбинирана машина – „Багер и челен товарач“ – рециклиран, за нуждите на ОП
„Чистота и озеленяване“ гр. Бяла Слатина, като през 2012 г. за нея бъдат
разплатени 33 000 лв., а остатъкът от средствата по сключения договор след
проведената обществена поръчка ще бъдат заложени в плана за капиталовите
разходи за 2013 г.
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РЕШЕНИЕ № 247 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения за магазин, намиращи се в
павилион до Административната сграда с. Алтимир.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 ……………. за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, а именно:
- Помещения за МАГАЗИН намиращи се в павилион до административната
сграда на с. Алтимир, с обща полезна площ 142,3 кв.м. от които 44,3 кв.м. –
складови, спомагателни и навес ………….
- …………………….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 248 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на
кметство с. Буковец.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 …….. за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, а именно:
- помещение, намиращо се в сградата на „Кметство“ – с. Буковец, с обща
полезна площ 56,10 кв.м., от които 19,80 кв.м. – складови за МАГАЗИН, …..
- ……
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 249 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на три помещения, намиращи се в сградата на
бивш Младежки дом, с. Бъркачево.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 ……. за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, а именно:
- три помещения намиращи се в сградата на бивш „Младежки дом“ – с. Бъркачево,
с обща полезна площ 45,20 кв.м. от които 11,80 кв.м. – складови за МАГАЗИН, …
- ……
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 250 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на три помещения, намиращи се в сградата на
Автоспирка, с. Бъркачево.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 ………… за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост, а именно:
- три помещения, намиращи се в сградата на бивш „Автоспирка“ – с.
Бъркачево, с обща полезна площ 52,29 кв.м. от които 36,12 кв.м. –
спомагателни, за ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ ...;
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- …..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор
със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 251 – изпълнено
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на управление на част от имот
публична общинска собственост за нуждите на Районно управление „Полиция” гр.
Бяла Слатина за „Детска педагогическа стая”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. ……………….
2. …
3. ……
4. Предоставя безвъзмездно за управление, част от имот публична общинска
собственост, представляващ две помещения на ІІ-я етаж източната и северната
стая, намиращи се в сградата на бивш „Ритуален дом” на ул. ”Димитър Благоев”
№ 65, УПИ ІІ, кв. 93 по регулационния план на гр. Бяла Слатина, актувана с
АПОС № 295 от 11.07.2000г., за нуждите на Районно управление „Полиция” гр.
Бяла Слатина, за „Детска педагогическа стая” гр. Бяла Слатина, за срок от 10
години.
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед, въз основа на
която да се сключи договор.
РЕШЕНИЕ № 252 – изпълнено
ОТНОСНО: Осигуряване на помещение за упражняване на дейността на
Консултативен кабинет, помощен орган на МКБППМН.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Предоставя за управление, част от имот публична общинска собственост,
представляващ помещение на ІІ-я етаж южна стая, намираща се в сградата на
бивш „Ритуален дом” на ул. ”Димитър Благоев” № 65, УПИ ІІ, кв. 93 по
регулационния план на гр. Бяла Слатина, ……….., за нуждите на Консултативен
кабинет, помощен орган на МКБППМН гр. Бяла Слатина, …..
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед за
настаняване.
РЕШЕНИЕ № 253 – изпълнено
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на управление на част от имот
публична общинска собственост за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“,
областна служба „Изпълнение на наказанията“ Враца, Пробационно звено гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за управление, част от имот публична общинска
собственост, представляващ едно помещение на І-я етаж, две на ІІ-я етаж и
сервизно помещение в мазето, в старата сграда на Читалище „Развитие”,
намираща се в УПИ І 1043, кв. 58 по регулационния план на гр. Бяла Слатина,
актувана с АПОС № 20 от 12.10.2000г., за нуждите на ГД ”Изпълнение на
наказанията”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” - Враца,
Пробационно звено гр. Бяла Слатина, за срок от 10 години.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед, въз основа
на която да се сключи договор.
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РЕШЕНИЕ № 256 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земя, находяща се в землището
на с. Враняк, представляваща ПИ № 008002 и ПИ № 096011 по КВС на землището
на селото - частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
I. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да открие процедура за
отдаване под наем чрез явен търг, следните поземлени имоти – частна общинска
собственост, а именно:
………………………………..
II. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем със срок 6 години със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 257 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Терен за поставяне на „Павилион” с площ
18 кв.м., намиращ се в УПИ ХІ-1083, кв. 80А, по регулационния план на гр. Бяла
Слатина, частна общинска собственост с АОС № 207 / 16.06.1999г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на
Наредба № 6 ……..за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а
именно:
- Обект „Терен за поставяне на павилион” с обща полезна площ 18,00
кв.м.”, намиращ се в УПИ ХІ-1083, кв. 80А, …………;
- ………………….
2. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга да
сключи договор за наем за срок 10 /десет/ години със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 258 - изпълнено , маршрутните разписания са определени със
заповед на кмета
ОТНОСНО: Определяне на училища, преимуществени ползватели на МПС
(училищни автобуси) през учебната 2012 / 2013 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. ……………………
2. Определя Преимуществените ползватели на МПС - училищни автобуси за
учебната 2012 / 2013 година както следва:
………………………..
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, със своя заповед да определи
маршрутните разписания на училищните автобуси.
РЕШЕНИЕ № 261 – изпълнено
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Терен за поставяне на „Павилион” с площ
18 кв.м., намиращ се в УПИ І-497, кв. 43, по регулационния план на гр. Бяла
Слатина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ... за отдаване под наем на имот публична общинска
собственост, а именно:
 Обект „Терен за поставяне на павилион” с обща полезна площ 18,00
кв.м.”, намиращ се в УПИ І-497, кв. 43, …….
 …….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
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договор за срок 10 /десет/ години със спечелилия участник.
П Р О Т О К О Л № 18 / 24.10.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 264 – изпълнено – споразумението подписано, проектът
внесен за разглеждане
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество,
съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА и последващото му сключване между Община
Бяла Слатина и Община Алмендралехо, област Бадахос, Провинция
Екстремадура, Испания, с оглед кандидатстването на Община Бяла Слатина с
партньорски проект "Отново на работа за по-добър утрешен ден" по ОП РЧР,
Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент
1 – Фаза 2”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община
Бяла Слатина и Община Алмендралехо, област Бадахос, Провинция
Екстремадура, Испания;
2. Подкрепя намерението на Община Бяла Слатина да кандидатства с
партньорски проект "Отново на работа за по-добър утрешен ден" по ОП РЧР,
Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент
1 – Фаза 2”;
3. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да подпише/сключи
Споразумението по т. 1 в качеството си на Кандидат-партньор;
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички
необходими действия, с оглед на качествената и навременна подготовка на
изискуемия пакет с документация за кандидатстване с указаното в т. 2 проектно
предложение, респ. програма, приоритет, схема.
ПРОТОКОЛ № 19 / 30.10.2012 Г.
РЕШЕНИЕ № 271 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект „Помещение за офис на кабелна
телевизия“, намиращ се в сграда „Кметство“, с Габаре..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията
на Наредба № 6 за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
….., а именно:
- „Помещение за офис на кабелна телевизия” с площ 13,60 кв.м. ,
намиращо се на ІI-я етаж в сграда „Кметство,” с. Габаре ;
- ……..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 272 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 4, находящо
се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за
МАГАЗИН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
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1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …. за отдаване под наем на имот …………, а именно:
- Обект „Помещение водещо се под № 4”, находящо се на ул. ”Христо
Ботев” - стария пазар, гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м. за магазин;
- ……………
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 273 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Две помещения с обща площ 23,94 кв.м.,
представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр.
Бяла Слатина, за МАГАЗИН.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …за отдаване под наем на имот – Частна общинска
собственост, за срок от 5 /пет/ години, а именно:
- Обект: Две помещения с обща площ 23,94 кв.м., представляващи павилиони №
5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, за МАГАЗИН;
…………………..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 274 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Терен за поставяне на „Павилион” с площ
20 кв.м., намиращ се в парцел I, кв. 6 по плана на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 ... за отдаване под наем на имот – Частна общинска
собственост, за срок от 5 /пет/ години, а именно:
- Обект „Терен за поставяне на павилион” с обща полезна площ
20,00 кв.м., намиращ се в парцел I, кв. 6 по плана на гр. Бяла Слатина, за
търговски цели,
- …..;
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 275 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Гараж № 2, с площ от 25,46 кв.м., намиращ се
на ъгъла на ул. ”Калоян” и ул. ”Водотечна”, ж.к.”Калоян”, зад бл. 3, гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 … за отдаване под наем на имот ….., а именно:
- Обект „Гараж № 2”, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на
ул.”Калоян” и ул. ”Водотечна”, ж.к. ”Калоян”, зад бл. 3, гр. Бяла Слатина;
……..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
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РЕШЕНИЕ № 276 - в процес на изпълнение – търгът насрочен за 30.11.12.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на Гараж № 3, с площ от 25,46 кв.м., намиращ се
на ъгъла на ул. ”Калоян” и ул. ”Водотечна”, ж.к.”Калоян”, зад бл. 3, гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при
условията на Наредба № 6 …. за отдаване под наем на имот ……, а именно:
- Обект „Гараж № 3”, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на
ул.”Калоян” и ул. ”Водотечна”, ж.к. ”Калоян”, зад бл. 3, гр. Бяла Слатина;
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 277 - в процес на изпълнение
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху помещения, намиращи се в
сгради общинска собственост за нуждите на Българска Поща.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на
„Български пощи“ ЕАД върху имоти – общинска собственост ……. а именно:
…………………………….
2. Възлага на Кмета на Общината, след одобрението на цената, да сключи
договор с „Български пощи“ ЕАД.
РЕШЕНИЕ № 278 - в процес на изпълнение
ОТНОСНО: Разпореждане с имот – Частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си да се продаде на ……….., собственик на законно
построена сграда върху имот общинска собственост, а именно: дворно място с
площ от 334 кв.м (Триста тридесет и четири квадратни метра), представляващо
частна общинска собственост, , намиращо се в гр. Бяла Слатина, ул. ”Захари
Стоянов”, № 23, кв. 83б, УПИ І, пл. № 1207 по плана на гр. Бяла Слатина, …..
2. …….
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно
закона действия.

С уважение:
Иво Цветков
(кмет на община Бяла Слатина)
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