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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 63, ал. 6 от Правилника за организация и дейността на 
ОБС-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за мандат 2019-2023. 

 
 

С В И К В А М 
 
общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет-Белене, което ще се 
проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 14:00 часа в зала № 26 на общинската 
администрация при следния проект на 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на община Белене и средствата от ЕС към 31.12.2019 
г. 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за средствата 
от европейския съюз към 30.06.2020 г. 

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

удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд „Флаг“ за изпълнението на 
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 
извънредни ситуации“ e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-
България 2014-2020. 

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

кандидатстване с проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод в 
участъка от ОТ 47 до ОТ 49 и от ОТ 51 до ОТ 52 на улица „Първи май“ в гр. Белене, 
Община Белене пред ПУДООС. 

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

съгласие за удължаване срока на договор №63/26.07.2016 г., сключен между община 
Белене и ТП ДГС „Никопол“ 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене за учебната 
2020/2021 година. 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене за учебната 
2020/2021 година. 

 
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 ноември 2019 г. – месец юни 2020 година. 
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9. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
 

 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет – Белене 
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