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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 19.11.2020 г. 
(четвъртък) от 13:45 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при 
следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 
година. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“,  
Административен договор № BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейски съюз, подписан  между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Белене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19.11.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала 
№ 26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 
година. 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – частна общинска 
собственост, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинската 
собственост (ЗОС) 

 
 
 
 
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 19.11.2020 г. (четвъртък) от 14:15 часа в зала № 
26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 
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 Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм на заседание на 19.11.2020 г. 
(четвъртък) от 14:30 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при 
следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 
година. 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – частна общинска 
собственост, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинската 
собственост (ЗОС) 

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

даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство 
към Договор за кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и 
Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи 
разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“,  
Административен договор № BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейски съюз, подписан  между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Белене. 

 
 
 

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