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Изх. № ОбС- ……..… / ….…….… 2022 г.  

  

                          

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 21.12.2022 г. 

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово на  21.12.2022 г. 

от 09:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за 

следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

 

1. Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници и граждани. 

 

2. Доклад от Кмета на община Белово с вх. № ОБС- 1075/07.12.2022 г. относно  одобряване на 

план- сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г. и определяне на размера 

на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2023 г, в община Белово. 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

 

3. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1074/06.12.2022 г., относно 

кандидатстване на община Белово по Процедура BG05SFPR002-2.002- Укрепване на общинския 

капацитет,  Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Проект „Укрепване на 

общинския капацитет в община Белово“. 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

4. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1073/06.12.2022 г., относно анализ 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово. 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 
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5. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1063/22.11.2022 г., относно 

закупуване и предоставяне на лек автомобил с висока проходимост за участък Белово към РУ на 

МВР  гр. Септември. 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

6. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1062/21.11.2022 г., относно 

упълномощаване на кмета на община Белово да подпише Анекс към Договор за кредит 

№1274/30.09.2021 г., с който се удължава срока за погасяване с 10 /десет/ месеца с възможност 

за предсрочно погасяване на дължимата сума от 150 000 лева /главница и лихви/. 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                                                                                 Становище: Всички постоянни комисии 

 

7. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1059/18.11.2022 г., относно 

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028г. 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                               Становище: Всички постоянни комисии 

 

8. Предложение от Кмета на община Белово, с вх. № ОбС – 1058/17.11.2022 г., относно поемане 

на краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изпълнение на 

демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на 

територията на община Белово, BG16M1OP002-2.009-0029-C01, АДБФП № Д-34-5/07.02.2022 

г.“ 

 

Докладва: Кмета  на Общината 

                                               Становище: Всички постоянни комисии 

 

9. Предложение от Владимир Михайлов- общински съветник с вх. № ОБС - 1080/14.12.2022г. за 

упълномощаване на Председателя на Общински съвет Белово да подпише договор за 

управление с новоизбраният управител на общинското дружество „Зелено строителство 2020“ 

ЕООД. 

 

10. Текущи 

 

ИВАН КЕХАЙОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕЛОВО 


