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Г Р А Ф И К 
 

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

ЗАЛА № 26 НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

№ 
по 
ред 

 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 
ДАТА, ДЕН 

 
ЧАС 

 
1. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ 
 
 

 
07.04.2021 г. 

(сряда) 

 
13.30 

    
 

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

 
07.04.2021 г. 

(сряда) 

 
13:45 

    
 

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

 
07.04.2021 г. 

(сряда) 

 
14:15 

    
 

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

 
07.04.2021 г. 

(сряда) 

 
14:30 

    
 

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

 
07.04.2021 г. 

(сряда) 

 
15:00 

    
 

      
     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 07.04.2021 г. 
(сряда) 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 
доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма  и 
изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на читалищата в населените места на 
община Белене. 

 
2. Предложение от Миглена Емилова Врайкова – директор на дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Белене, относно приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2021 г. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на труда и 
социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9ОР001-
6.002-0054 от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа+, предоставяна по 
проект BG05M9ОР001-6.002-0054 от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ 
в община Белене“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 
5. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 

Общински съвет - Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет – Белене и 
изпълнение на приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 2020 
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 Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност на заседание на 07.04.2021 г. (сряда) от 14:15 часа в зала № 
26 на общинска администрация - Белене, при следния проект на 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от Миглена Емилова Врайкова – директор на дирекция 
„Социално подпомагане“ – гр. Белене, относно приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2021 г. 
 

2. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински 
съвет - Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 
приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 2020 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 Устройство на територията, жилищна 
политика и екология на заседание на 07.04.2021 г. (сряда) 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 
съгласие за разрешаване за изработване на Изменение на Подробен устройствен план 
– План за регулация на терена северно от УПИ I, стр. кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по 
плана на гр. Белене. 

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

определяне на предназначението и разпределение на общинските жилища по групи за 
2021 година. 

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

Приемане на решение за продажба на земя в регулация – частна общинска собственост 
в с. Деков, 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 на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 
4. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – Председател на 

Общински съвет - Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и 
изпълнение на приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 2020 
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 Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм на заседание на 07.04.2021 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 
доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма  и 
изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на читалищата в населените места на 
община Белене 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на труда и 
социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9ОР001-
6.002-0054 от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа+, предоставяна по 
проект BG05M9ОР001-6.002-0054 от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ 
в община Белене“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за 
проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в 
СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Данък добавена стойност 
по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
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селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.  за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на 
многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане и прилагане на мерки за намаляване на икономическите щети върху бизнеса 
в условията на въведени противоепидемични мерки. 
 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Приемане на решение за продажба на земя в регулация – частна общинска собственост 
в с. Деков, 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 на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 
 

8. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – Председател на 
Общински съвет - Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и 
изпълнение на приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 2020 
г. 
 

 
 

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


	ПК
	ДНЕВЕН РЕД:
	С уважение,  /п/


