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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 Постоянна комисия Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт на заседание на 19.03.2020 г. 
(четвъртък) от 13:45 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при 
следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно приемане 
на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ – гр. 
Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за задоволяване 
на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и оценка от 
лицензиран оценител. 

 
2. Предложение от Милен Павлов Дулев – Кмет на Община Белене, относно 

изпълнение на Годишен план 2019г. и приемане на Годишен план 2021г. по Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги в Община белене 2016-2020г. 
 
  
 
 
 
 
 
С уважение,  /п/ 
 
 
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 Постоянна комисия Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност на заседание на 19.03.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала № 
26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ 
– гр. Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 
оценка от лицензиран оценител. 
 
           2. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изпълнение на Годишен план 2019г. и приемане на Годишен план 2021г. по Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-2020г. 

 
 3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Годишен отчет за 2019 г. по изпелнението на опазване на околната среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
С уважение,  /п/ 
 
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 Постоянна комисия Устройство на територията, жилищна 
политика и екология на заседание на 19.03.2020 г. (четвъртък) от 14:30 часа в зала № 
26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ 
– гр. Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 
оценка от лицензиран оценител. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно определяне на предназначението и Разпределение на общинските жилища по 
групи за 2020 година. 

 
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

продажба от Община Белене на Поземлен имот с идентификатор с 03366.602.671 
(земя, без построените върху нея сгради-частна собственост) по КККР на гр. Белене, 
ул. „Черно море“ №2 на физическо лице по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 
ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс, след приемане на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на 
техническата инфраструктура – ел. захранване на имот с идент. 03366.180.4 в 
местността „Трояне“ в землището   гр. Белене. 

 
 5. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

Годишен отчет за 2019 г. по изпелнението на опазване на околната среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 
 6. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 

 
С уважение,  /п/ 
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 Постоянна комисия Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм на заседание на 19.03.2020 г. 
(четвъртък) от 15:30 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при 
следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 
 1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ 
– гр. Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 
оценка от лицензиран оценител. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
определяне на предназначението и Разпределение на общинските жилища по групи за 
2020 година. 
  

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
продажба от Община Белене на Поземлен имот с идентификатор с 03366.602.671 (земя, 
без построените върху нея сгради-частна собственост) по КККР на гр. Белене, ул. 
„Черно море“ №2 на физическо лице по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, 
без провеждане на публичен търг или конкурс, след приемане на оценка на лицензиран 
оценител на недвижими имоти. 

 
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 
 
 
 
 
 
 
С уважение,  /п/ 
 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет - Белене 
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