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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 27.01.2022 г. 
(четвъртък) 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 
последваща оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-
2020 година. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект 
„Модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – 
гр. Белене“, Договор за съвместна дейност №РД04-105/21.12.2021 г. между Фонд 
„Социална закрила“ към Министерството 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 по 
Процедура на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 
грижа +“, Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0054-C001, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейски съюз, подписан между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене.  

 
 
 

 
 

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 27.01.2022 г. (четвъртък) от 14:00 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 
последваща оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-
2020 година. 

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

одобряване на участие на Община Белене като партньор в проектно предложение 
„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“ 

 
 
 
 

 
 

 
 
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 27.01.2022 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 
последваща оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-
2020 година 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2022 г. 

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

разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 
поземлен имот с идент.03366.520.35 в местността „Лунгата“ землището на гр. Белене. 

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

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по Процедура за подбор № 
BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене –Никопол“, мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване 
и създаване на горски масиви“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 
2020 г. 

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

изменение на решение №58 от 20.07.2021 г. 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. 

 
 
 

 
 

                                                     
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 27.01.2022 г. 
(четвъртък) от 14:45 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 
последваща оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-
2020 година. 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект 
„Модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – 
гр. Белене“, Договор за съвместна дейност №РД04-105/21.12.2021 г. между Фонд 
„Социална закрила“ към Министерството 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 по 
Процедура на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 
грижа +“, Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0054-C001, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейски съюз, подписан между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене.  

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

одобряване на участие на Община Белене като партньор в проектно предложение 
„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“ 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
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 пътно кръстовище с ул. „Кирил и Методий“ до пътно 
кръстовище с ул. „Фердинанд Дечев“, гр. Белене“  
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6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по Процедура за подбор № 
BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене –Никопол“, мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване 
и създаване на горски масиви“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 
2020 г. 

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

постъпило искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

изменение на решение №58 от 20.07.2021 г. 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. 

 
 

 
 

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