
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
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 „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” на заседание на 21 декември 2018 г. (петък) 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 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 г. 

 

  

 

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

актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2018 г. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
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 21 декември 2018 г. (петък) от 13.30 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 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 г. 

 

 

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

актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2018 г. 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 318/ 21.11.2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
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 „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” на заседание на 21 декември 2018 г. (петък) от 13.45 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 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 г. 

 

 

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

актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2018 г. 

 

 

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

 1. Отчет за изпълнение  на План-сметка за необходимите разходи за извършване 

на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 

населените места на Община Белене през 2018 г., приета с Решение № 82/19.12.2017 г. 

 

 2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и 

за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места 

на Община Белене през 2019 г. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска 

собственост, на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен към Министерството на 

земеделието, храните и горите, представлявано на територията на община Белене от 

Общинска служба „Земеделие” – Левски, ИРМ – гр. Белене, по реда на чл. 12, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 

от ЗОС. 

 

  

  

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
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 „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” на заседание на 21 декември 2018 г. (петък) 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 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 г. 

 

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

актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2018 г. 

 

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

 1. Отчет за изпълнение  на План-сметка за необходимите разходи за извършване 

на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 

населените места на Община Белене през 2018 г., приета с Решение № 82/19.12.2017 г. 

 2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и 

за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места 

на Община Белене през 2019 г. 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска 

собственост, на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен към Министерството на 

земеделието, храните и горите, представлявано на територията на община Белене от 

Общинска служба „Земеделие” – Левски, ИРМ – гр. Белене, по реда на чл. 12, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 

от ЗОС. 

 

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

приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в 

землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 

земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за 

стопанска 2018/2019 година. 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

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 21 декември 2018 г. 

(петък) от 15.15 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 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 г. 

 

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

актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2018 г. 

 

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

 1. Отчет за изпълнение  на План-сметка за необходимите разходи за извършване 

на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 

населените места на Община Белене през 2018 г., приета с Решение № 82/19.12.2017 г. 

 2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 

по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и 

за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места 

на Община Белене през 2019 г. 

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ-

ХУ-04-09-241#6/02.11.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05М9ОP001-

1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост подписан между 

Агенция по заетостта и Община Белене. 

 

 

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

поемане на краткосрочен общински дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на 

проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в 

трансграничния регион”, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - 

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

поемане на краткосрочен общински дълг от фонд „ФЛАГ” за изпълнението на проект 

„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 

извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-

България 2014-2020. 

 

 

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

поемане на дългосрочен общински дълг от търговска банка. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска 

собственост, на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен към Министерството на 

земеделието, храните и горите, представлявано на територията на община Белене от 

Общинска служба „Земеделие” – Левски, ИРМ – гр. Белене, по реда на чл. 12, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 

от ЗОС. 

 

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

приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в 

землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 

земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за 

стопанска 2018/2019 година. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 
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