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На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

С В И К В А М 

 

общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет-Белене, което ще се 

проведе на 19.12.2017 г. (вторник) от 13.30 часа в зала № 26 на общинската 

администрация при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 

 1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

актуализация на бюджета и капиталовите разходи на Община Белене за 2017 година. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

  

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

рефинансиране на временен безлихвен заем от министерството на финансите. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ-3-

04-09-892# 7/12.10.2017 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05М90РО01-1.005-

0001 - „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от ОП „РЧР”, подписан 

между Агенция по заетостта и Община Белене. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

въвеждане на системата на делегиран бюджет в детските градини на територията на 

град Белене, считано от 01.01.2018 година. 

Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и 

туризъм” 

 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно: 

● Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за 

третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, 

проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места на община Белене за 2017 г., приета с Решение 

№131/23.12.2016 година; 
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● Проект на План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането им, 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, проектиране и 

закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места на община Белене за 2018 година. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране” 

 

 6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на План-програми за развитие на читалищната дейност за 2018 година. 

Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежките дейности, спорт и туризъм” 

 

 7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на Общински план за противодействие на тероризма в община Белене. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

 8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2018 

година. 

Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология” 

 

 9. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 

общинския дълг. 

Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми 

за финансиране” 

 

 10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

определяне на представител на Община Белене в Комисия за изработване на Областна 

здравна карта. 

Докладват: Дора Леонова и д-р Венцислав Стойков - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности” 

 

 11. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

промяна в състава на Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правилата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Белене. 

Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология” 

 

 12. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

провеждане на отчуждителна процедура по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС за придобиване 

на североизточната част от имот с площ 249,00 кв. м, съставляващ ПИ с идентификатор 
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03366.602.367, собственост на Павел Живков Дулев и Живко Петров Дулев, 

предназначен по ЗРП „За озеленяване” чрез имотно обезщетение на лицата с придаване 

към УПИ XI-367 на 188,00 кв. м от източната му граница с УПИ Х-366 - общинска 

собственост, съгласно Протокол № 8/10.10.2017 г. на Експертен съвет при Община 

Белене, одобрен от кмета на община Белене, с който е приет ПУП-ПР за УПИ IX, УПИ 

Х-366, УПИ XI-367 и УПИ XII-368, стр. кв. 8б по ЗРП на град Белене. 

Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми 

за финансиране” 

 

 13. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 г. 

за изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене”, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” на Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - град 

Плевен. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология” 

 

 14. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

„Асоциация по ВиК” - Плевен. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране” 

 

 15. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 


