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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 28.06.2018 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 

изменение на Решение № 34/29.05.2018 г. на Общински съвет - Белене. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране 

 

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

участие на Община Белене в Учредителен комитет за учредяване на Организация за 

управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма. 

 Докладват: Красимир Тодоров, Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели 

на Постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” 

 

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

приемане на Доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. 

 Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” 

 

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

съгласие за удължаване срока на Договор № 63/ 26.07.2016 г., сключен между Община 

Белене и ТП ДГС „Никопол”. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология” 

 

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

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна 

общинска собственост на Агенцията за социално подпомагане – гр. София, 

представлявана на територията на община Белене от Дирекция „Социално 

подпомагане” - Белене, по реда на чл. 39, ал. 3, и ал. 5 от Закона за общинската 
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собственост (ЗОС),  чл. 78, ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП). 

Докладват: Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси 

и програми за финансиране” 

 

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

продажба на бракувани материални активи (Сграда на бивша Асфалтобаза – Белене с 

идентификатор с №03366.179.16.1 по КК на гр. Белене) по реда на ЗОС и Наредбата по 

чл. 8, ал. 2 от ЗОС, без провеждане на публичен търг, на собственика на частен имот с 

идентификатор 03366.179.16 по кадастралната карта на 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” 

 

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

за изготвяне на ПУП - ПЗ (Подробен устройствен план - План за застрояване) на пи 

03366.179.16 в местността „Каракашева могила” в землището на град Белене, община 

Белене. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология” 

 

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

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 


