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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 05.04.2019 г. (петък) 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 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 

2018 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

 

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

изпълнение на Годишен план 2018 г. и приемане на Годишен план 2020 г. по Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Белене 2016 - 2020 г. 

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

постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Здравеопазване и социални дейности” 

 

 

 3. Предложение от Ралица Франчешкова Пачункова - директор на Дирекция 

„Социално подпомагане” - град Белене, относно приемане на Общинска програма за 

закрила на детето 2019 г. 

 Докладват: Красимир Тодоров, д-р Венцислав Стойков, Дора Леонова - 

председатели на постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

Сключване на договор за заем за послужване за движими вещи - частна общинска 

собственост, с Военно формирование 28880 - Белене. 

 Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 

 

 

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

учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински земеделски имоти в 

землището на с. Бяла вода, община Белене, на Народно читалище „Възраждане 1924” - 

с. Бяла вода, община Белене. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

комисии. Водеща комисия: 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 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински земеделски имоти в 

землището на с. Кулина вода, община Белене, на Народно читалище „Изгрев - 1927” - с. 

Кулина вода, община Белене. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - 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 

прекратяване на съсобственост между Община Белене и физическо лице чрез продажба 

на недвижим имот - сграда на бивша Асфалтобаза-Белене с идентификатор с № 

03366.179.16.1 по КККР на град Белене по реда на ЗС, ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 

от ЗОС, след приемане на оценка на лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 

 

 

 8. 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 VIII-237, собственост на Георги Петков - нот. акт № 59/1997 г., УПИ 

XII - публична общинска собственост по АПОС № 858/2000 г. и УПИ XIII - частна 

общинска собственост АЧОС № 3025/2017 г., стр. кв. 32 по плана на с. Татари. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

 

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

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

регулация и застрояване на УПИ I, кв. 44 по плана на град Белене, собственост на 

Община Белене, по искане на управителя на „Саня Белене” ЕООД. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

 

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

утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Левски (Никопол)” – сгради, находящи се в поземлен имот 

280011 в с. Санадиново - ЕКАТТЕ 65320, община Никопол, и актуване на имота с Акт 

за общинска собственост. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 
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 11. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 019/ 23.01.2019 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. 

 Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и 

социални дейности” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 106/ 26.02.2019 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. 

 Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и 

социални дейности” 

 

 

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

одобряване на партньорство по проект „Пълноценен живот в общността” между 

„ДЕКСИ КОНСУЛТ” ЕООД и Община Белене. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

  

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

 

 

 

 

 

 ЕМИЛ МИХАЙЛОВ (п) 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 

 

 


