
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/15.05.2019 ГОДИНА 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - 

„МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Подобряване на 

средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на 

спортна инфраструктура на територията на община Белене”. 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет-Белене: 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и 

изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене” по 

процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

 2. Определя обектите за включване в проектното предложение по т. 1, както 

следва: части от улици в гр. Белене - ул. „Цанко Церковски”, ул. „Дунав”, ул. „Кирил и 

Методий” и ул. „Трайчо Костов”; изграждане на спортно игрище за плажен волейбол 

на стадион „Гигант” - Белене и изграждане на спортна площадка в с. Деков. 

 3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 

 4. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими 

документи и подаде проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

ЮРИСТ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) Румен Джантов 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Ралица Господинова 


