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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 15.12.2020 г. 
(вторник) от 13:45 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при следния 
проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
възлагане  управлението  на социална услуга “Център за обществена подкрепа“ Белене 
на външен доставчик. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл 
обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

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

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „Бел Медик“ 
ЕООД, гр.Белене. 

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

http://obshtina.belene.net/
mailto:obshtinabl@gmail.com
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http://obshtina.belene.net, e-mail: obs.belene@gmail.com,www.belene.bg 
 
 

 
 
 

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 15.12.2020 г. (вторник) 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Белене. 

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

възлагане  управлението  на социална услуга “Център за обществена подкрепа“ Белене 
на външен доставчик. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „Бел Медик“ 
ЕООД, гр.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 Устройство на територията, жилищна 
политика и екология на заседание на 15.12.2020 г. (вторник) от 14:45 часа в зала № 26 
на общинска администрация - Белене, при следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за продажба на земя - частна общинска собственост в с. Бяла 
вода, община Белене на собственика на законно построена върху нея сграда без търг 
или конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за учредяване право на строеж върху общински имот в гр.Белене 
по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и приемане 
оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 15.12.2020 г. 
(вторник) от 15:15 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Белене. 

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

приемане на решение за продажба на земя - частна общинска собственост в с. Бяла 
вода, община Белене на собственика на законно построена върху нея сграда без търг 
или конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за учредяване право на строеж върху общински имот в гр. 
Белене по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и приемане оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане на 
публичен търг 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл 
обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

 
 

 
 
 

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