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 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 18 февруари 2019 г. (понеделник) от 13.15 

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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

 

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

План-програми за дейността на читалищната дейност за 2019 година. 

 

  

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

  

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - частна 

общинска собственост, на физическо лице, по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за 

развиване на културна дейност. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 
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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 18 февруари 2019 г. (понеделник) от 14.15 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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

 

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

 

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 013/ 16.01.2019 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. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 
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 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 18 февруари 2019 г. (понеделник) от 14.45 

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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

  

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

 

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 
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 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 18 февруари 2019 г. (понеделник) 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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

 

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

 

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

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

разпределение на общинските жилища по групи за 2019 година. 

 

 

 5. Доклад от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно съгласие за 

разрешаване за изработване на изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация на УПИ VII, стр. кв. 91 по плана на с. Деков - публична общинска 

собственост, по АПОС № 3029/2018 г. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 
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 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 18 февруари 2019 г. 

(понеделник) от 16.00 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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

 

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

План-програми за дейността на читалищната дейност за 2019 година. 

 

 

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

 

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

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

разпределение на общинските жилища по групи за 2019 година. 

 

 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - частна 

общинска собственост, на физическо лице, по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за 

развиване на културна дейност. 

 

 

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

разрешаване за изработване на изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация на УПИ VII, стр. кв. 91 по плана на с. Деков - публична общинска 

собственост, по АПОС № 3029/2018 г. 
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 8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на правила за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 

посредник. 

 

 

 9. 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, обезпечаваща второ 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. 

 

 

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

постъпило искане за предоставяне текущо на безлихвен временен заем от Община 

Белене на Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 
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