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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №9/12.06.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 
 
 
ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор  № МЗ-3-
04-09-3541#6 от дата 01.04.2020 г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Инициативата за младежка заетост подписан между Агенция по заетостта и Община 
Белене. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №72 

 
  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.77 от 
Закона за собствеността, чл.6, ал.1 и ал.2, точка 1 и точка 4 от ЗДДС и чл.3 ал.1, точка 1 и 
ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС приема оценката на оценителя в размер на 1250,00 
лева (хиляда двеста и петдесет лева и 0 стотинки) без ДДС и я определя за закупуване 
на четирите павилиона, На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т.5 от  Закона за публичните 
финанси: 

2. Общински съвет-Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем по 
Договор  № МЗ-3-04-09-3541#6 от дата 01.04.2020 г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, от 
общински бюджет, както следва: 

- за периода от 08.04.2020 г. до 30.04.2020 г.  предоставя временен безлихвен заем в 
размер на 1090,86 лв. /хиляда и деветдесет  лева и осемдесет и шест стотинки/ от 
общинския бюджет. 

- за периода от 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.  предоставя временен безлихвен заем в 
размер на 1454.48 лв. /хиляда четиристотин петдесет и четири лева  и четиридесет и осем 
стотинки/ от общинския бюджет. 
 
 3. Възлага на Кмета на Общината последващи действия. 

 

Гласували поименно 11 общински съветника: 
 
„ЗА“ - 11 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Олег Йорданов, 
Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
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ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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