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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 01.02.2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската 

администрация при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

приемане на Годишна програма за 2018 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

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

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

  

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечава авансово плащане по Договор № 15/07/2/0/00509 от 

06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ „Белене”, 

Деков - Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

3. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно изменение и допълнение на Решение №76 по Протокол №12 от 

15.11.2017 година на Общински съвет-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 

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 2017 година. 

Докладват: Красимир Тодоров и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 5. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно Отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Декември 2016 г. - месец Декември 2017 г. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 
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 6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2018 година. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

  

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

промяна в структурата и числеността на Общинска администрация - Белене. 

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

Водеща комисия: „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

 

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 


