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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 09.03.2023 г. (четвъртък) от 13:30 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 
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. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
определяне на предназначението и разпределение на общинските жилища по групи за 
2023 г. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

 
 
 

 
 
Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 
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