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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 29.05.2018 г. (вторник) 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 Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата 

и учениците в община Белене за периода 2018 - 2019 година. 

Докладват: Красимир Тодоров и д-р Венцислав Стойков - председатели на Постоянни 

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

туризъм” 

 

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

приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни 

контейнери на територията на община Белене. 

Докладват: Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии. 

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

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 139/ 18.04.2018 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от община Белене, приет от Общински съвет-Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия 

„Здравеопазване и социални дейности” 

  

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 143/ 19.04.2018 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от община Белене, приет от Общински съвет-Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия 

„Здравеопазване и социални дейности” 

 

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

решение към Решение № 39/19.05.2017 г. на Общински съвет-Белене. 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 
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6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

кандидатстване на Община Белене по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане на част 

от Крайдунавски парк „Белене”. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

кандидатстване на Община Белене по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция на 

улици в град Белене: ул. „Милан Василев”, ул. „Петко Д. Петков”, ул. „Рила” и част от 

ул. „Фердинанд Дечев”. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

кандидатстване на Община Белене по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане на 

многофункционално игрище (минифутбол и волейбол) в Спортен комплекс - град 

Белене”. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Приложение № 1 към него 

на Общински съвет-Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2018 

година на територията на град Белене и приемане на оценка за продажба на общински 

имот - апартамент в град Белене, на наемател, настанен в него по административен ред, 

без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - 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 

приемане на Годишни отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества: „МБАЛ-

Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности” 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

3 

 

  

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

приемане на решение за обезпечаване на кредит по Договор за финансова услуга № 

003/28.10.2013 г., сключен с банка „Инвестбанк” АД - финансов център Плевен, с имот, 

собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене на ул. „Гео Милев” №47, чрез 

учредяване на договорна ипотека и сключване на договора за особен залог на 

вземанията. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности” 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общо събрание 

на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

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

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

за финансиране” 

 

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

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 


