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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №8/20.05.2020 ГОДИНА ОТ 
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Дулев – кмет на община Белене относно 
вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител на област 
Плевен до Министерството на културата 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 гр.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 по Оперативна 
програма „Региони в растеж“. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №66 
 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал.4, т.1 от Закона 
за културното наследство: 

 
1. Възлага на Кмета на Община Белене да внесе искане чрез Областен управител – 

гр. Плевен до Министерството на културата да предприеме действия по чл.12, ал.4, точка 1 
от Закона за културното наследство (ЗКН) съгласно който Министерския съвет на 
Република България може да предоставя имоти - недвижими археологически културни 
ценности - публична държавна собственост, безвъзмездно за управление на ведомства и 
общини за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни 
ценности, за срок до 10 години по предложение на министъра на културата на недвижими 
имоти – публична държавна собственост, находящи се в гр.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 поименно 12 общински съветника: 
 
„ЗА“ - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
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ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
  ПРИЕМА СЕ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 

 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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