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У К А З А Т Е Л 
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7/ 27.09.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

Решение Относно Страница 

60 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата 

от ЕС към 31.12.2017 г. 
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61 

Приемане на решение „МБАЛ-Белене” ЕООД и Община Белене да 

обезпечат вземането на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен 

оборотен кредит на „МБАЛ – Белене” ЕООД, ЕИК 114542439 в размер на 

350 000 лв. 
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62 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и сметките за 

средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г. 
7 

63 

Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

Договор № РР-С-04-09-4#2 от 22.08.2018 г. за осигуряване на заетост по 

Проект BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, подписан между 

Агенция по заетостта и Община Белене 

8 

64 

Прекратяване на съсобственост между Община Белене и физически лица 

чрез продажба на общинската идеална част на недвижим имот в гр. 

Белене, стр. кв. 32 по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС 
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65 

Заявление с Вх.№ 251/ 20.08.2018 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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Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: 

- Приключване на ремонт на покрива в СУ „Димчо Дебелянов”; 

- Номинации за „Спортист на годината”; 

- Събиране на средства от родители в детските градини; 

- Отсичане на дървета от „ЧЕЗ България” в с. Бяла вода; 

- Вандалски прояви в двора на ДГ „Знаме на мира”; 

- Забрана на групов лов за едър дивеч по поречието на р. Дунав 
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