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Г Р А Ф И К 
 

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ  ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА 

ЗАЛА № 26 НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

№ 
по 
ред 

 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 
ДАТА, ДЕН 

 
ЧАС 

 
1. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ 
 
 

 
21.01.2021 г. 
(четвъртък) 

 
13.30 

    
 

2. 
 
ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” 
 

 
21.01.2021 г. 
(четвъртък) 

 
13:45 

 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ   
 

3. 
 
ПК „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, 
ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ” 
 

 
21.01.2021 г. 
(четвъртък) 

 
13:45 

    
 

4. 
 
ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, 
ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” 
 

 
21.01.2021 г. 
(четвъртък) 

 
15:00 

 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ   
 

5. 
 
ПК „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И 
ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ТУРИЗЪМ” 
 

 
21.01.2021 г. 
(четвъртък) 

 
15:00 

    
 

      
     Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 

                   Председател на Общински съвет – Белене 

http://obshtina.belene.net/
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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 21.01.2021 г. 
(четвъртък) 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 
План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

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

създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Белене, 
държавно–делегирана дейност. 

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

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“. 

 
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 4“, 
Административен договор №BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз, подписан между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Белене. 

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

общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата обект на 
месечно подпомагане в Община Белене през 2021 г. 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 

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

одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на Подробен устройствен 
план – План за регулация на общински и държавни имоти в обхвата на  
археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“  на 
основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от ЗМСМА. 

 
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 21.01.2021 г. (четвъртък) 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 План 

за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

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

Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на Околна среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52 и ал. 6 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 21.01.2021 г. (четвъртък) от 15:00 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 
План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

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

одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на Подробен устройствен 
план – План за регулация на общински и държавни имоти в обхвата на  
археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“  на 
основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от ЗМСМА. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

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

приемане на решение за Определяне  размера и местоположението на мерите, 
пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за 
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи 
пасищни животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с НТП - 
ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Предоставяне и Актуализиране на ползването на 
мерите, пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

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

Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на Околна среда, 
в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52 и ал. 6 от Закона за управление на отпадъците. 

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

http://obshtina.belene.net/
mailto:obshtinabl@gmail.com
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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 21.01.2021 г. 
(четвъртък) от 15:00 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 
План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

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

създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Белене, 
държавно–делегирана дейност. 

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

общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата обект на 
месечно подпомагане в Община Белене през 2021 г. 

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

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“. 

 
5. 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 4“, 
Административен договор №BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз, подписан между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Белене. 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Определяне  размера и местоположението на мерите, 
пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за 
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи 
пасищни животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с НТП - 
ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Предоставяне и Актуализиране на ползването на 
мерите, пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
 
С уважение,  /п/ 
 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет - Белене 
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