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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/31.10.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

вземане на решение за отправяне на искане, чрез областен управител на област Плевен, 

до Министерство на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на 

предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене за срок от 10 години на 

недвижими имоти - публична държавна собственост, находящи се в град Белене, 

съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1389 по КККР във връзка с намерение на Община Белене за 

кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по 

Оперативна програма „Региони в растеж”. 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 

15, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС, чл. 6, ал. 2 от ППЗДС: 

 1. Възлага на кмета на община Белене да внесе искане, чрез областен управител 

с административен център град Плевен, до Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република 

България за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене за срок от 10 

(десет) години на недвижими имоти - публична държавна собственост, находящи се в 

град Белене, съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и поземлен 

имот с идентификатор 03366.602.1389 по КККР. 

 2. Дава съгласие Община Белене да приеме управлението върху имотите, 

подробно описани в точка първа от настоящото решение. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


