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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 №6/05.08.2019 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

 

 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, ІІ-ра покана за 

подаване на проектни предложения по дейност „Мрежи за планиране на действия”, 

тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 

администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното устойчиво 

градско развитие”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

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

местната администрация: 

 1. Одобрява кандидатстването по ІІ-ра покана за набиране на проектни 

предложения по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, дейност „Мрежи за планиране на 

действия”, тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 

публична администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното 

устойчиво градско развитие” на Община Белене като партньор в Първа фаза на 

проектно предложение „KAIROS” (Cultural heritage as a tool of economic development 

and social inclusion - Културното наследство като инструмент за икономическо развитие 

и социално включване). 

 2. Дава съгласие Община Белене да сключи Договор за финансиране на 

одобрено решение на Комисията за наблюдение на 25.06.2019 г. от Секретариата на 

УРБАКТ проектно предложение: „KAIROS” (Cultural heritage as a tool of economic 

development and social inclusion - Културното наследство като инструмент за 

икономическо развитие и социално включване) за привличане на безвъзмездни 

финансови средства от Европейската комисия по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, 

Фаза на 1 в качеството си на допустим бенефициент и продължаване във Втора фаза на 

проекта. 

 3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед на 

качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 
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 ЗА – 13; 

 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 


