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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 28.05.2019 г. (вторник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската 

администрация при следния  

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

разрешение за изработване на Изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация на терена северно от УПИ I, стр. кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по плана на 

град Белене. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

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

допускане  изработване на Изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация УПИ IX, ПИ 03366.602.210 в кв. 50 и УПИ I „За поликлиника” в кв. 165 по 

плана на град Белене, собственост на Красимир Иванов, Юсние Шерифова и Тошка 

Илиева. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

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

доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и 

изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в населените места на 

община Белене. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - 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 

приемане на Годишни отчети за 2018 година на общинските търговски дружества 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД. 

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

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

 

 5. Информация от Емил Петров Михайлов - ЗА председател на Общински съвет-

Белене, относно Доклад № ДИ2ПЛ-2/26.02.2019 г. и заключение към него при 

извършена финансова инспекция на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене от органи на 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). 

 Докладват: д-р Венцислав Стойков 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 д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 170/ 07.05.2019 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” 

 

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

побратимяване на Община Белене с община от Руската федерация. 

 Докладват: Председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗ-ХУ-

04-09-3068#6/21.02.2019 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05М90PО01-1.010-

0001 „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд, подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

 

 

 

 

 

 Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 


