
 
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 
град Белене 5930, ул.„България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, e-mail: obs@belene.egov.bg, 

https://www.belene.bg 
 
 

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 16.03.2023 г . (четвъртък) от 13:00 часа в зала № 26 на общинската 
администрация при следния проект на 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 

съвет-Белене, относно избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439. 

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

съгласие „МБАЛ Белене“ ЕООД, гр. Белене да закупи със собствени средства дълготраен 
материал актив. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
закупуване и предоставяне за  временно и безвъзмездно ползване на високо проходим 
автомобил за нуждите на Областна дирекция на МВР-Плевен, Районно управление на МВР-
Левски-Участък –Белене. 

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

доклад за дейността на МКБППМН за 2022 г. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални 
услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните в общината социални 
услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет. 

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

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията 
на Община Белене. 

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

възлагане на задължение за обществена услуга, предоставяна по проект „Грижа в дома в 
община Белене“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2021-2027 г. 

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

удължаване 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“, е-MS code ROBG-175 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. 
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9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Годишен 
отчет за 2022 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда 
и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

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

определяне на предназначението и разпределение на общинските жилища по групи за 2023 
г. 

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

констатиране на несъответствия при изработване на цифровия модел на действащ 
регулационен план на гр. Белене (част №2), а именно: липсващи заповеди и преписки към 
изменения по чл. 93 от ППЗТСУ, които са отразени в плана на гр. Белене. 

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

разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на 
община Белене в обхвата на пи с идент. 72117.154.43 по Кадастралната карта на с. Татари, 
община Белене. 

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

разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на гр. 
Белене в обхвата на УПИ III в стр. кв. 113 по плана на града. 

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

одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене в 
обхвата на ПИ 03366.520.35 по Кадастралната карта на гр. Белене в местността „Лунгата“ в 
землището на гр. Белене. 

 
15.  Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 
 
 
Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 
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