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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/04.08.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 
ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно споразумение за сътрудничество по проект „Подобряване на 
природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и 
влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“. 
 

 
РЕ Ш Е Н И Е №75 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл.11, ал.2, изречение Второ от ЗОС, чл.10, ал.1 от 
Наредба по чл. 8, ал.2 от ЗОС, чл.53 от Закона за защитените територии и изискванията 
на Процедура за кандидатстване BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене – Никопол: 

 
1. Общински съвет дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество 

между  Община  Белене  и  „Фондация  за  околна  среда  и  земеделие”  по  Проект 
„Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове 
земноводни и влечуги в защитени зони „Персина”, „Обнова-Карамандол” и 
„Никополско плато”, съгласно Приложение №2 към настоящото решение. 

 
2. Предоставя на „Фондация за околна среда и земеделие” правото да организира 

поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни и други природозащитни 
дейности, съобразно нуждите на Проект „Подобряване на природозащитното състояние 
на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина”,  
„Обнова-Карамандол”  и  „Никополско  плато”,  за  срока  на  проекта,  в следните 
имоти – публична общинска собственост, находящи се в защитени зони 

 
- 03366.517.48, област Плевен, община Белене, гр. Белене, м. ЛУНГАТА, вид 

собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни 
обекти, НТП Рибарник, площ 42368 кв.м 

 
- 03366.116.41, област Плевен, община Белене, гр. Белене, м. ПОПЪР ТОПЧЕ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 
Пасище, площ 29072 кв.м., - заблатена 
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- 03366.14.25, област Плевен, община Белене, гр.  Белене,  м.  КАМЪКА,  вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 
Пасище, площ 2615 кв.м. 

 
3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия по изпълнението на 

взетите решения. 
 

 
 

Приложения: 
1. Писмо с вх. № 97-00-32/21.07.2020г. до Милен Дулев кмет на Община 

Белене. 
2. Проект на споразумение за сътрудничество по проект: „Подобряване на 

природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и 
влечуги в защитени зони „Персина”, „Обнова-Карамандол” и „Никополско плато”. 

3. Представяне на проект: „Подобряване на природозащитното състояние на 
местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони 
„Персина”, 
„Обнова-Карамандол” и „Никополско плато”, по процедура за кандидатстване 
BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене – Никопол „Подобряване на природозащитното 
състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подход ВОМР в територията на 
МИГ Белене - Никопол” 

4. Становище от арх. Бойко Балабанов – главен архитект на Община Белене. 
 
Гласували поименно 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил 
Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
 
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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