
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. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

С В И К В А М 

 

общинските съветници на заседание на Общински съвет-Белене, което ще се проведе на 

14.11.2019 г. (четвъртък) от 18.30 часа в зала № 26 на общинската администрация 

при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 

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

съвет-Белене, относно, избор на Временна комисия за изготвяне на проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. 

 

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

съвет-Белене, относно избор на състав на Комисия за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене. 

 

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

съвет-Белене, относно определяне представител на Общински съвет-Белене в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 

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

съвет-Белене, относно съгласие председателят на Общински съвет-Белене да членува в 

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България 

(НАПОС-РБ). 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 

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

сключване на Анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ Белене - 

Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община Никопол. 

 

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

 

 

 

 

 Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 


