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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 13.07.2021 г. 
(вторник) от 14:30 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 годишни отчети за 2020 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 проект по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-6.002 
„Патронажна грижа +“, Административен договор BG05М9OP001-6.002-0054-C001, 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. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект „Не 
изхвърляй-компостирай“ финансиран от ОПОС 2014-2020 г. съгласно ДБФП № Д-34-
111-12.08.2020 г. 

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

предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за енергийна 
ефективност в сградата на община Белене за постигане на енергийни 
характеристики клас „А+“ и трансформацията и в „сграда с близко до нулево 
потребление на енергия““ по процедура № BGENERGY-2.002 - „Енергийна 
ефективност в сгради“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община белене, относно 
приемане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост в с. 
Петокладенци, община Белене, на собственика на законно построени върху нея сгради 
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. 

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

изменение и допълнение на Решение №37/14.04.2021 г. с Приложение №1 към него на 
Общински съвет – гр. Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 
2021 година на територията на гр. Белене и приемане на оценка за продажба на 
общински имот – Апартамент в гр. Белене на наемател, настанен в него по 
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административен ред,  без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 
                                                           

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


