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У К А З А Т Е Л 
 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3/ 19.04.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

Решение Относно Страница 

22 

Изпълнение на Годишен план 2017 г. и приемане на Годишен план 2019 г. 

по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Белене 

2016 - 2020 г. 

4 

23 Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018 г. 5 

24 

Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 

програма и изразходваните от бюджета средства през 2017 г. на 

читалищата в населените места на община Белене 

6 

25 

Разглеждане на искане от Силвия Валериева Петрова за отпускане на 

еднократно финансово подпомагане, съгласно Правилника за финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби от община Белене 

7 

26 Разпределение на общинските жилища по групи за 2018 година 8 -10 

27 
Одобряване на задание и приемане на решение за изработване на проект на 

Общ устройствен план за територията на Община Белене 
11 

28 

Относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни 

нужди към търговски обект в гр. Белене, кв. 80, на физически лица, без 

провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане 

на оценка от лицензиран оценител 

12 

29 

Издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на 

Данък добавена стойност по Договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за 

проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: 

Белене - АЕЦ „Белене”, Деков - Кулина вода”, сключен между Община 

Белене и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция 

13-14 

 


