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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 27.09.2018 г. (четвъртък) 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 отчет 

за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС към 

31.12.2017 г. 

 Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

приемане на решение „МБАЛ-Белене” ЕООД и Община Белене да обезпечат вземането 

на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит на „МБАЛ – 

Белене” ЕООД, ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв. 

 Докладват: Емил Михайлов, д-р Венцислав Стойков, Петър Ангелов, Дора 

Леонова - председатели на постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

 3. 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 30.06.2018 г. 

 Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № РР-С-

04-09-4#2 от 22.08.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO01-1.028-

0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 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” 
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 5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

прекратяване на съсобственост между Община Белене и физически лица чрез продажба 

на общинската идеална част на недвижим имот в гр. Белене, стр. кв. 32 по реда на чл. 

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 251/ 20.08.2018 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. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 


