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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 12.08.2021 г. (четвъртък) от 14:15 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 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община  Белене и сметките за средства 
от европейския съюз към 30.06.2021г. 

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

приемане на решение за Продажба на юридическо лице на общински Урегулиран 
поземлен имот (дворно място) в с.Петокладенци, община Белене, УПИ II-369, 
стр.кв.63 по плана на селото 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, без 
провеждане на публичен търг или конкурс. 

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

изменение и допълнение на Решение №37/ 14.04.2021г. 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 административен ред, 
без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

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

прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо лице чрез продажба 
на общинската идеална част на недвижим имот в гр.Белене, стр.кв.155 по реда на 
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС 

 
 
                                                     

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