
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 

 

 

 

 

 На основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация свиквам Постоянната комисия „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” на заседание на 23 ноември 2018 г. (петък) от 13.30 часа в 

зала №26 на общинска администрация-Белене при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018 

г. 

 

  

 

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

допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, за бюджетната 2018 година, приета с Решение № 1/01.02.2018 г. на 

Общински съвет-Белене и промяна предназначението на имот - публична общинска 

собственост, и обявяването му за имот - частна общинска собственост, след 

положително становище от Министъра на образованието и науката на Република 

България, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 

 

 



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 

 

 

 На основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация свиквам Постоянната комисия „Здравеопазване и социални 

дейности” на заседание на 23 ноември 2018 г. (петък) от 14.00 часа в зала №26 на 

общинска администрация-Белене при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018 

г. 

 

 

 

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

допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, за бюджетната 2018 година, приета с Решение № 1/01.02.2018 г. на 

Общински съвет-Белене и промяна предназначението на имот - публична общинска 

собственост, и обявяването му за имот - частна общинска собственост, след 

положително становище от Министъра на образованието и науката на Република 

България, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 

 



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 

 

 

 На основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация свиквам Постоянната комисия „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” на заседание на 23 ноември 2018 г. (петък) от 14.30 часа в зала 

№26 на общинска администрация-Белене при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018 

г. 

 

 

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

поемане на временен безлихвен заем от Министерството на финансите. 

 

 

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

допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, за бюджетната 2018 година, приета с Решение № 1/01.02.2018 г. на 

Общински съвет-Белене и промяна предназначението на имот - публична общинска 

собственост, и обявяването му за имот - частна общинска собственост, след 

положително становище от Министъра на образованието и науката на Република 

България, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

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

осигуряване спазването на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение 

служителите в кметствата в Община Белене. 

  

 

 5. Предложение от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-Белене, 

относно информация за спазването на сроковете за подаване на декларациите за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия 

за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински 

съвет-Белене. 

 

  

  

С уважение, 

 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 
 



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 

 

 

 

 На основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация свиквам Постоянната комисия „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” на заседание на 23 ноември 2018 г. (петък) от 15.15 

часа в зала №26 на общинска администрация-Белене при следния проект на  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018 

г. 

 

 

  

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2019 г. 

 

 

 

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

допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, за бюджетната 2018 година, приета с Решение № 1/01.02.2018 г. на 

Общински съвет-Белене и промяна предназначението на имот - публична общинска 

собственост, и обявяването му за имот - частна общинска собственост, след 

положително становище от Министъра на образованието и науката на Република 

България, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 

 



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 

 

 

 

 

 На основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация свиквам Постоянната комисия „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” на заседание на 23 ноември 2018 г. 

(петък) от 15.45 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене при следния 

проект за 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018 

г. 

 

 

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

поемане на временен безлихвен заем от Министерството на финансите. 

  

  

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2019 г. 

 

 

 

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

допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, за бюджетната 2018 година, приета с Решение № 1/01.02.2018 г. на 

Общински съвет-Белене и промяна предназначението на имот - публична общинска 

собственост, и обявяването му за имот - частна общинска собственост, след 

положително становище от Министъра на образованието и науката на Република 

България, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 
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