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

16.12.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация 

при следния  

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 

 

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

 

 

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

съвет-Белене, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандат 2019-2023 година. 

 

 

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

съвет-Белене, относно избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет-

Белене. 

 

 

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

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

Областния съвет за развитие на Област Плевен. 

 

 

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

определяне на представители на Община Белене в Общото събрание на Асоциацията на 

дунавските общини „Дунав”. 

 

 

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

определяне на представител на Община Белене в Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

 

 

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

избиране на двама члена за включване към Общинския съвет за намаляване на риска  от 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор 

BG05M90P001-2.040-0026 от 28.06.2019 г. по проект „Патронажна грижа в Община 

Белене”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз, подписан между Министерство на труда и социалната политика и 

Община Белене. 

 

 

 9. Предложение от Валери Здравков Босилков - председател на Комисия за 

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

относно информация за извършената проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 

1 от ЗПКОНПИ до Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

(КПУКИ) при Общински съвет-Белене. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 


