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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 64, ал. 2 от Правилника за организация и 
дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2019-2023. 

 
С В И К В А М 

 
общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет-Белене, което ще 
се проведе на 29.09.2022 г .  (четвъртък) от 19:00 часа в зала № 26 на общинската 
администрация при следния проект на 

 
ДНЕВЕН РЕД 

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

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
възлагане на задължение за обществена услуга – Патронажна грижа +, предоставяна по 
проект „Патронажна грижа + в община Белене“ – Компонент 2 по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа 
+“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение пред Фонд „Социална 
закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Рехабилитация на 
четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене“ 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Повишаване на 
енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в 
административната сграда на Община Белене“ 

 
 
 

Николай Арабаджиев 
Председател на Общински съвет-Белене 

 (Съгл. Заповед за заместване №17/19.09.2022 г. и Решение №16/27.12.2019 г.) 
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