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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 26.10.2021 г. 
(вторник) от 15:15 часа в зала № 26 на общинска администрация - Белене, при следния 
проект на  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения 
ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Белене. 

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

даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство 
към Договор за кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и 
Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи 
разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ 

 
3. 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) и 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) 

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

приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на 
проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, 
които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на 
средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2021-2022 година. 

 
 

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