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У К А З А Т Е Л 
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8/ 31.10.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

Решение Относно Страница 
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Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на УПИ II, кв. 158 по плана на град Белене, на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА 
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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”. 
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Приемане на механизъм за разпределение на субсидии за превозвачи, с 

които Община Белене има сключен договор за обществен превоз на 

пътници по нерентабилни междуселищни линии 
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Заявление с Вх.№ 258/ 17.09.2018 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 

7 

70 

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет 

-Белене. 
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Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за 

ползване) на проектираните в плана за земеразделяне общински полски 

пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 

имотите и за Определяне на цена в размер на средното годишно рентно 

плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в землището на община 

Белене за стопанската 2018/2019 година. 
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