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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 63, ал. 6 от Правилника за организация и дейността на 
ОБС-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за мандат 2019-2023. 

С В И К В А М 
 
общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет-Белене, което ще се 
проведе на 23.03.2022 (сряда) от 14:00 часа в зала № 26 на общинската 
администрация при следния проект на 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2022 година за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

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

определяне на предназначението и разпределение на общинските жилища по групи за 
2022 година. 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – Патронажна грижа +, предоставена по 
проект BG05M9OP001-6.002-0054 „Патронажна грижа + в община Белене“ по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа+“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белне, относно 
удължаване на срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ 
ЕАД за изпълнението на проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и 
трансграничната мобилност в трансграничния регион, e-MS code ROBG-175 по програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. 

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

изменение на Решение №8/04.02.2022 г. във връзка с кандидатстване на Община Белене 
по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19-566 „МИГ Белене-Никопол, 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. с проектно 
предложение „Рехабилитация на ул. „Малчика“ в участъка от пътното кръстовище с ул. 
„Кирил и Методии“до пътно кръстовище с ул. „Фердинанд Дечев“, гр. Белене“ 

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

на съгласие за заемообразно ползване на оборотни средства за изпълнение на 
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планираните дейности от Партньора по проект „Повишаване на гражданското участие 
при изготвяне на проект на Генерални планове за организация на движението и Проекти 
за организация на движението на Община Белене“ по Процедура №BG05SFOP001-2.025 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“ 

 
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белне, относно даване 

на съгласие Община Белене, да участва като Кандидат за Бенефициент с проектно 
предложение по Процедура EUROPEAN REMEMBRANCE, ID  CERV-2022 CITIZENS-
REM (CERV) на Европейска Комисия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез подбор на проектни предложения с наименование „Да помним Миналото по Пътя на 
Общото Европейско Бъдеще“ и за осигуряване на оборотни средства за точното и 
навременно изпълнение на планираните по проекта дейности. 
 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, отосно отчет за 
изпълнение на Програмата за управление на Община Белене за 2021 г.  

 
9. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска, относно отчет за дейността на 

Общински съвет-Белене и изпълнение на приетите решения за периода месец януари 2021 
г. – месец декември 2021 г. 

 
 
 
  

 
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, 
Председател на Общински съвет – Белене
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