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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 21.07.2022 г. 
(четвъртък) от 14:30 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 

Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на общинското търговско дружество 
„Здраве” ЕООД гр. Белене с ЕИК 114063195 

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

приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на общинското търговско дружество 
„Медицински център – Бел Медик“ - ЕООД с ЕИК 114517749 

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

Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на общинското търговско дружество 
„Многопрофилна болница за активно лечение - Белене” ЕООД с ЕИК 114542439 

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

приемане решение за продажба на общински имот в гр. Белене и приемане на оценка 
от лицензиран оценител на имоти след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл.8, ал.2 от ЗОС 

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

Изменение и допълнение на Решение №16/ 23.03.2022г. с Приложение №1 към него на 
Общински съвет - гр.Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2022 
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 

 
 
 
 

 
Николай Арабаджиев 
Председател на Общински съвет – Белене 
(съгл. Заповед за заместване №12/12.07.2022 г. и Реш. №16/27.12.2019 г.) 
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