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РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
№
1

1

2

Наименование на
предприятието
2

ОП "Пазари и
социални
дейности"

ОП "Социално
предприятие за
озеленяване и
благоустройство"

Прието с решение на
ОбС- Бяла Слатина
3

Предмет на дейността

Директор

Предоставено недвижимо имущество

4

5

6

Решение №42,
Протокол
№5/27.01.2012г. на
ОбС-Бяла Слатина

Предоставяне на
социални услуги на
физически и
юридически лица на
територията на
община Бяла
Слатина

Решение №518,
Протокол
№31/27.06.2013г.

Хигиенизиране,
подобряване на
околната среда на
територията на
общината,
извършване на
ремонтни дейности
в имоти на
общинска
собственост,
поддръжка на
обществени
паркове, улици,
градини и други

Решение № 42, Протокол № 5/27.01.2012г. на ОбС Бяла
Слатина, Приложение 1:
-Кухненски блок със складови помещения – 243,00 кв.м.
Антония
към ресторант Скът, намиращ се в кв.91 УПИ І-1582
Искренова
-Салон на ресторант Скът – 355,17 кв.м
-Четири помещения в
сградата на Общинска
администрация Бяла Слатина – 50кв.м.
Решение№ 535, Протокол № 32/30.07.2013г. на ОбС Бяла
Слатина, акт за частна общинска собственост №
2257/25.07.2013 г., представляващ терен на обществени
сгради, намиращи се в имот 000210 по КВС на землището
на град Бяла Слатина, а именно:
Оранжерия –масивна сграда със сутерен, СТБ подови
конструкции, застроена площ 111 кв. метра, година на
построяване –1967 г.;
Масивна оранжерия –с носещи стени и остъклен покрив,
застроена площ от 84 кв. метра, година на построяване –
инж. Атанас
1967 г.;
Калчовски
Масивна оранжерия –с носещи стени и остъклен покрив,
застроена площ 174 кв. метра, година на построяване –
1967 г.,
Двуетажна масивна сграда с носещи стени и СТБ плоча,
със застроена площ 56 кв. метра на първия етаж и 68 кв.
метра на втория етаж или разгърната застроена площ от
124 кв. метра, година на построяване –1967 г., при
следните граници на имота: № 000208, градски парк на
община Бяла Слатина, № 000569, населено място на
кметство Бяла Слатина.
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2

ОП "Чистота и
строителство"

3

Решение №519,
Протокол
№31/27.06.2013г.

Изготвил:
Деница Василева
Старши експерт АИОВО

4
5
Сметосъбиране и
сметоизвозване,
опазване на
околната среда,
чистота и
поддържане на
общинската
инфраструктура,
ремонт и поддръжка
на материалната
база на общината,
сферата на
инж. Атанас
културата,
Калчовски
образованието,
здравеопазването,
спорта, социалните
дейности, общински
сгради и жилища и
инфраструктура,
гробищни паркове и
обредни паркове,
специализирано
структурно звено на
община Бяла
Слатина

6
Имот частна общинска собственост, представляващ УПИ
ІІ, пл. № 3467, в кв. 14, по плана на гр. Бяла Слатина, с
площ 4930 кв.м., с намиращата се в него масивна
двуетажна сграда на дървен гредоред със застроена площ
704 кв.м., построена 1937 г., актуван с АЧОС № 2292
/22.11.2012г. / бивше училище по облекло/
- ГРОБИЩЕ
– ХРИСТИЯНСКО с площ 33,227дка.,
находящо се на ул. „д-р Петър Берон” № 6 представляващо
поземлен имот кад. № 3456 по плана на гр. Бяла Слатина;
ГРОБИЩЕ – МЮСЮЛМАНСКО с площ 20,230дка.,
находящо се в местността „Скотовъден дол” след ул.
„Латинка” представляващо поземлен имот № 000558 по
картата на възстановената собственост на землището на гр.
Бяла Слатина;
СГРАДА „ОБРЕДЕН ДОМ” – едноетажна, метална
конструкция със стени от ламарина и фазер с пълнеж, с
площ 300 кв.м., находяща се на ул. „д-р Петър Берон” № 4;
СГРАДА – едноетажна, масивна, изградена от тухли на
дървен гредоред, дървена покривна конструкция, покрив
от цигли, със застроена площ 43кв.м., находяща се на ул.
„д-р Петър Берон” № 6.
Недвижим имот кад. №1117 с площ 2105 кв. м,
урегулиран в УПИ І кв. 88 по плана на гр. Бяла Слатина,
Нотариален акт №133/10.06.1998г.

