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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 05.06.2020 г. 
(петък) 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 приемане 
на годишни отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ Белене” 
ЕООД, „МЦ Бел Медик” ЕООД, и „Здраве” ЕООД. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор  № МЗ-3-
04-09-3541#6 от дата 01.04.2020г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка 
заетост подписан между Агенция по заетостта 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 05.06.2020 г. (петък) от 14:00 часа в зала № 26 
на общинска администрация - Белене, при следния проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на годишни отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ Белене” 
ЕООД, „МЦ Бел Медик” ЕООД, и „Здраве” ЕООД. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор  № МЗ-3-
04-09-3541#6 от дата 01.04.2020г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка 
заетост подписан между Агенция по заетостта 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 Устройство на територията, жилищна 
политика и екология на заседание на 05.06.2020 г. (петък) 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 

приемане на годишни отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ 
Белене” ЕООД, „МЦ Бел Медик” ЕООД, и „Здраве” ЕООД. 

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

изменение и допълнение на Решение №34/07.02.2020г. на Общински съвет-Белене за 
приемане Годишната програма за разпореждане с общински имоти през бюджетната 
2020г. 

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

продажба на общински недвижим имот в гр. Белене, ул. „Цанко Церковски“, след 
провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

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

приемане на оценка за закупуване на движими вещи – павилиони, собственост на 
физическо лице, разположени върху общински терени срещу дължим наем по силата на 
прекратени договори от същото лице за ползване на терените за търговска дейност, по 
реда на ЗОС, ЗС, ЗДДС и Наредбата по чл.8, ал.2 от 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 Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм на заседание на 05.06.2020 г. 
(петък) от 15:30 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при следния 
проект на  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на годишни отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ Белене” 
ЕООД, „МЦ Бел Медик” ЕООД, и „Здраве” ЕООД. 

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

и допълнение на Решение №34/07.02.2020г. на Общински съвет-Белене за приемане 
Годишната програма за разпореждане с общински имоти през бюджетната 2020г. 
 

3. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно продажба 
на общински недвижим имот в гр. Белене, ул. „Цанко Церковски“, след провеждане на 
публичен търг по реда на ЗОС. 

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

на оценка за закупуване на движими вещи – павилиони, собственост на физическо 
лице, разположени върху общински терени срещу дължим наем по силата на 
прекратени договори от същото лице за ползване на терените за търговска дейност, по 
реда на ЗОС, ЗС, ЗДДС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор  № МЗ-3-
04-09-3541#6 от дата 01.04.2020г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка 
заетост подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 
 
 
 
  
 
С уважение,  /п/ 
 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет - Белене 
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