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У К А З А Т Е Л 
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4/ 29.05.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

Решение Относно Страница 
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Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в община Белене за периода 2018 - 2019 

година 
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Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 

цветни контейнери на територията на община Белене 
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Заявление с Вх.№ 139/ 18.04.2018 г. за отпускане на еднократна финансова 

помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от община Белене, приет от Общински 

съвет-Белене 
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Заявление с Вх.№ 143/ 19.04.2018 г. за отпускане на еднократна финансова 

помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от община Белене, приет от Общински 

съвет-Белене 
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34 Ново решение към Решение № 39/19.05.2017 г. на Общински съвет-Белене 8 
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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 „Изграждане на част от Крайдунавски 

парк „Белене” 
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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 „Реконструкция на улици в град 

Белене: ул. „Милан Василев”, ул. „Петко Д. Петков”, ул. „Рила” и част от 

ул. „Фердинанд Дечев” 
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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 „Изграждане на многофункционално 

игрище (минифутбол и волейбол) в Спортен комплекс - град Белене” 
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Изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Приложение № 1 

към него на Общински съвет-Белене за разпределение на общинските 

жилища по групи за 2018 година на територията на град Белене и 

приемане на оценка за продажба на общински имот - апартамент в град 

Белене, на наемател, настанен в него по административен ред, без 

провеждане на публичен търг по реда на ЗОС 
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Приемане на Годишни отчети за 2017 г. на общинските търговски 

дружества: „МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” 

ЕООД 
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Приемане на решение за обезпечаване на кредит по Договор за финансова 

услуга № 003/28.10.2013 г., сключен с банка „Инвестбанк” АД - финансов 

център Плевен, с имот, собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град 

Белене на ул. „Гео Милев” №47, чрез учредяване на договорна ипотека и 

сключване на договора за особен залог на вземанията 
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Участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на 

Общо събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 
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