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

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
СВИКВАМ
общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет-Белене, което ще се
проведе на 31.10.2018 г. (сряда) 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
разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на УПИ II, кв. 158 по плана на град Белене, на основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА.
Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия:
ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
вземане на решение за отправяне на искане, чрез областен управител на област Плевен,
до Министерство на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на
предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за
предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене за срок от 10 години на
недвижими имоти - публична държавна собственост, находящи се в град Белене,
съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и поземлен имот с
идентификатор 03366.602.1389 по КККР във връзка с намерение на Община Белене за
кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по
Оперативна програма „Региони в растеж”.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на постоянни
комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси
и програми за финансиране”
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на механизъм за разпределение на субсидии за превозвачи, с които Община
Белене има сключен договор за обществен превоз на пътници по нерентабилни
междуселищни линии.
Докладват: Дора Леонова и Петър Ангелов - председатели на постоянни
комисии. Водеща комисия: ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”
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4. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 258/ 17.09.2018 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 ПК „Здравеопазване и
социални дейности”
5. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Белене.
Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия:
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”
6. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА
Председател на Общински съвет-Белене
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