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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 02.09.2019 г. (понеделник) от 14.30 часа в зала № 26 на общинската 

администрация при следния  

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта” - Белене, община 

Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски” - Белене, община 

Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” - Белене за учебната 

2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов” - Белене за учебната 

2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проектно предложение „Не 

изхвърляй - компостирай”. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението 

на проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в  
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трансграничния регион”, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - 

България. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

 7. Доклад от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отложено с 

Решение №44/28.08.2019 г. на Общински съвет-Белене за следващо заседание за 

Съгласие за допускане изработване на изменение на Подробен устройствен план - План 

за регулация на УПИ ІХ и ХІІ, ПИ 03366.602.210 в кв.50 и УПИ І „За поликлиника” в 

кв. 165 по плана на гр. Белене, собственост на Красимир Георгиев Иванов, Юсние 

Ахмедова Шерифова и Тошка Илиева. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на ПК. Водеща 

комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 267/ 07.08.2019 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” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 280/ 21.08.2019 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” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 283/ 26.08.2019 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” 

 

 

 11. 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 авансово плащане на Данък добавена стойност 

по договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017г. 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: 

общински път PVN 1105, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-
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52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за средства от 

Европейския съюз към 30.06.2019 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” 

 

 

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

 

 

 

 

 Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 


