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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 „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” на заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) 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 

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни в община Белене (МКБППМН - Белене) за 2018 

година. 

 

 

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

разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

 

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

съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 

 

 

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 „Здравеопазване и социални 

дейности” на заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) от 14.00 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 

одобряване на партньорство между община Гулянци, община Никопол и община 

Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа в общините Гулянци, 

Никопол и Белене” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 - 2020. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

 

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

съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 

 

 

 

 

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 „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” на заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) от 14.30 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 

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни в община Белене (МКБППМН - Белене) за 2018 

година. 

 

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

разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН. 

 

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

одобряване на партньорство между община Гулянци, община Никопол и община 

Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа в общините Гулянци, 

Никопол и Белене” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 - 2020. 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Белене. 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

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

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

 

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

съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 

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 „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” на заседание на 23 януари 2019 г. (сряда) от 15.15 

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 

приемане на Годишна програма за 2019 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

 

 

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

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

регулация и застрояване на УПИ I и УПИ II, стр. кв. 42 по плана на град Белене. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

 

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

съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 

 

 

 

 

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 23 януари 2019 г. 

(сряда) от 16.00 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 

разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН. 

 

 

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

одобряване на партньорство между община Гулянци, община Никопол и община 

Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа в общините Гулянци, 

Никопол и Белене” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 - 2020. 

 

 

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

приемане на Годишна програма за 2019 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

 

 

 4. Доклад от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно съгласие и 

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

регулация и застрояване на УПИ I и УПИ II, стр. кв. 42 по плана на град Белене. 

 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

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

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

04-09-1393# 6/10.12.2018 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. 
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 7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Белене. 

 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

 

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

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

 

 

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

съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 
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