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У К А З А Т Е Л 
 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/04.08.2020 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 75-91/ 
 

Решение Относно Страниц 
 

75 
1. 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“. 
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 2. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет- Белене, относно приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост на територията на община Белене. 
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3. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет- Белене, относно създаване на Наблюдателна 
комисия към Общински съвет- Белене за мандат 2019-2023г. по реда 
на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража. 
 

 
 8-9 
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4. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет- Белене, относно утвърждаване на Вътрешни 
правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, жители на Община Белене. 
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 Не съществува страница 11!  
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 5. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на 

Общински съвет- Белене, относно заявление с вх. №235/15.07.2020г. до 
Председателя на Общински съвет-Белене за отпускане на финансова 
помощ от гласуваните средства в бюджета на Община Белене за 
2020г. За финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури. 
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6. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Белене. 
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7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност 
към Общински съвет- Белене за мандат 2019-2023г. 

8   

15 

   

 
не 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно приемане на решение за Продажба на юридическо лице на 
общински Урегулиран поземлен имот (дворно място) в с. 
Петокладенци, община Белене, УПИ II-369, стр. кв. 63 по плана на 
селото по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управлениe и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и оценка от лицензиран оценител 
на имоти без провеждане на публичен търг или конкурс. 

 
не 

   

82 9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно приемане на решение за Продажба на общински имот – част 
от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата 
със ЗП – 300,0 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) 
I, стр. кв. 28 по плана на с. Петокладенци, община Белене, 
предназначен „За кметство, РПК, магазини и озеленяване“ по реда 
на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на имоти, 
след провеждане на публичен търг или конкурс. 
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не  10. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно приемане на решение за отдаване под наем на общински имот 
(бивш магазин „Липите“) за търговска, стопанска или 
административна дейност в гр. Белене, след провеждане на публичен 
търг или конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и оценка от лицензиран оценител 
на имоти. 

не 
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11. Доклад от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешаване за изработване на Изменение на Подробен устройствен 
план – План за застрояване Застрояване на пи с индентификатор 
03366.2.50 по кадастралната карта на Белене. 

20-20(2)* 

 Съществуват две стр. 20 като втората е обозначена в указателя 20(2)*  
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12. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно решение на Общински съвет за кандидатстване на Община 
Белене като партньор с проектно предложение „ХАБИТАТ-ДУНАВ“ 
по процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-
Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от 
мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ 
Белене-Никопол.“ 

20(2)*-22 
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13. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно разрешение за заемообразно ползване на средства за 
изпълнение на Договор BG05M90P001-2.40-0026 от 28.06.2019г. по 
Проект „Патронажна грижа в Община Белене“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, подписан между 
Министерството на труда и социалната политика и Община Белене. 
 

 
23 
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14. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно възлагане управлението на социална услуга „Център за 
обществена подкрепа“ Белене на външен доставчик. 

 
24 
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15. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно включване в списъка на средищните детски градини на ДГ 
“Мечта“ – гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната 
2020/2021 година. 

 
25 

  
Не съществуват решения с №88 и №89! 
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16. Предложение на Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил 
Левски“ – гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната 
2020/2021 година. 

 
25-26 

  
 

 
 

 
91 

17. Предложение от Валери Здравков Босилков – председател на 
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
при Общински съвет- Белене, относно информация за извършена 
проверка на подадените декларации за имущество и интереси по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от„Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“ 
(ЗПКОНПИ), и във връзка със срока на §49а от предходните и 
заключителни разпоредби на „Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение“ (ЗМДВИП). 

 
26 
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