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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 23.06.2022 г .  (четвъртък) 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 
продължаване на участието на Община Белене в СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ за новия 
програмен период 2021-2027 г. и даване на съгласие за кандидатстване по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект “ Патронажна 
грижа + в  Община Белене-Компонент 2“  по Процедура BG05M9OP001 - 6.004 
“Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
г. 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
промяна в списъка, с който са определени броя, вида и местонахождението на 
общинските жилища по групи за 2022 година на територията на община Белене. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за разпореждане с 
общински имоти през 2022 година, приета с Решение №15/ 23.03.2022 година на 
Общински съвет – Белене. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски имот в 
землището на гр. Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и приемане на 
годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски земи, по реда на 
ЗСПЗЗ и ЗП. 

6. Доклад на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
при Общински съвет-Белене, относно извършена проверка на подадените декларации за 
имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1, т. 2, в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от „Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
(ЗПКОНПИ) 
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7. Предложение от постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет-Белене, относно 
предоставяне на финансова помощ на Йордан Детелинов Петков от гр. Белене 

8. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани 

 
Д-р Бистра Павловска, 
Председател на Общински съвет – Белене 

 


	С В И К В А М
	ДНЕВЕН РЕД
	Д-р Бистра Павловска,

