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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/26.11.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: кандидатстване на Община Белене за осигуряване на финансиране чрез 
Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 
уязвими групи: „Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 
години“ с проект „Въвеждане на иновативни практики за възпитание и подобряване 
на средата на детската градина „ЗНАМЕ НА МИРА“, кв. 73, УПИ II, имот 
03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община Белене“ чрез въвеждане на най- 
високи стандарти за обучение, енергийна ефективност и устойчивост.“ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №114 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Белене дава своето съгласие: 

 
 

1. Община Белене да кандидатства за осигуряване на финансиране чрез Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Местно 
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи: 
“Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години” с проект 
„Въвеждане на иновативни практики за възпитание и подобряване на средата на 
детска градина „ЗНАМЕ НА МИРА”, кв.73, УПИ II, имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 
4, гр. Белене, община Белене” чрез въвеждане на най-високи стандарти за обучение, 
енергийна ефективност и устойчивост”. 

 
 

2. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши всички необходими действия за 
изготвяне и подаване на проектно предложение „Въвеждане на иновативни практики за 
възпитание и подобряване на средата на детска градина „ЗНАМЕ НА МИРА”, кв.73, 
УПИ II, имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община Белене” чрез 
въвеждане на най-високи стандарти за обучение, енергийна ефективност и устойчивост” 
чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 
групи:  “Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години”. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА - 12 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 

ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 

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

 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 


