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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 25 юли 2019 г. (четвъртък) 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 отчет 

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

31.12.2018 г. 

 

 

 2. 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 

 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 

 

 

 

 

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 25 юли 2019 г. (четвъртък) 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 отчет 

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

31.12.2018 г. 

 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по 

проект BG05M9OP001–2.040-0026 „Патронажна грижа в община 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 д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 211/ 25.06.2019 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. 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 219/ 10.07.2019 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. 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 220/ 11.07.2019 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. 

 

 6. 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 

 

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 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 14.45 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 отчет 

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

31.12.2018 г. 

 

 2. Доклад от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-Белене, 

относно информация за спазването на сроковете за подаване на декларациите за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия 

за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински 

съвет-Белене. 

 

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

съвет-Белене, относно избор на Временна комисия за определяне на кандидати за 

съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Левски. 

 

 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 

 

 

 

 

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 25 юли 2019 г. (четвъртък) 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 отчет 

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

31.12.2018 г. 

 

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

разрешаване за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на град 

Белене в обхвата УПИ XVII в стр. кв. 64. 

 

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

отмяна на Решение №67/31.10.2018г. на Общински съвет-Белене и вземане на решение 

за отправяне на искане чрез Областен управител на област Плевен до Министерството 

на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България 

за вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене 

за срок от 10 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, находящи 

се в гр. Белене, съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и 

поземлен имот с идентификатор 03366.602.1389 по КККР на гр. Белене, във връзка с 

намерение на Община Белене за кандидатстване пред Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж”. 

 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски имот в 

землището на с. Деков, община Белене, на физическо лице за разполагане на пчелин и 

приемане на Годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски 

земи по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

 

 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 

 

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 25 юли 2019 г. 

(четвъртък) от 16.15 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 отчет 

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

31.12.2018 г. 

  

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по 

проект BG05M9OP001–2.040-0026 „Патронажна грижа в община 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 

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми 

и проекти”, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9OP001–2.040-0026 от 

28.06.2019 година за проект „Патронажна грижа в община Белене” по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

  

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

постъпило искане за предоставяне на целева парична вноска от Община Белене на 

Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

  

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

разрешаване за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на град 

Белене в обхвата УПИ XVII в стр. кв. 64. 

  

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

отмяна на Решение №67/31.10.2018г. на Общински съвет-Белене и вземане на решение 

за отправяне на искане чрез Областен управител на област Плевен до Министерството 

на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България 

за вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене 

за срок от 10 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, находящи 

се в гр. Белене, съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и 

поземлен имот с идентификатор 03366.602.1389 по КККР на гр. Белене, във връзка с 

намерение на Община Белене за кандидатстване пред Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж”. 
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 7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски имот в 

землището на с. Деков, община Белене, на физическо лице за разполагане на пчелин и 

приемане на Годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски 

земи по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

  

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

кандидатстване за финансиране по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, ІІ-ра покана за 

подаване на проектни предложения по дейност „Мрежи за планиране на действия”, 

тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 

администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното устойчиво 

градско развитие”. 

 

 9. 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

  

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

  

  

 

 

С уважение, 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 
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