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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 15.10.2020 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 
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет-
Белене за мандат 2019-2023 г. 

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

Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на 
проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, 
които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на 
средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската 2020-2021 година. 

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

издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на околната 
среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ 
орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, обезпечаваща авансово 
плащане по Проект рег. № BG16М1ОP002-2.009-0070 с наименование „Не изхвърляй-
компостирай“, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

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

Удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ 
ЕАД за изпълнението на проект 16.4.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и 
трангранината мобилност трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. 

 
 
 

 
С уважение,  /п/ 
 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет - Белене 

http://obshtina.belene.net/
mailto:obshtinabl@gmail.com


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, факс (0658) 3 10 62 
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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 15.10.2020 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 
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет-
Белене за мандат 2019-2023 г. 

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

Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на 
проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, 
които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на 
средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската 2020-2021 година. 
 
 
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 15.10.2020 г. (четвъртък) от 14:45 часа в зала 
№ 26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет-Белене 
за мандат 2019-2023 г. 

 
 

 
 
 
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 Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт на заседание на 15.10.2020 г. 
(четвъртък) от 15:00 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при 
следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет-
Белене за мандат 2019-2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение,  /п/ 
 
 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет - Белене 
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