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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №13/26.11.2020 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 107-114/ 
 

Решение Относно Страниц 
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 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
мандат 2019-2023 година. 
 

5-6 

   

 
ОТЛ. 

2. Учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – 
частна общинска собственост, след провеждане на публичен търг по 
реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 
ОТЛ. 
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3. Даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор 
за поръчителство към Договор за кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. 
между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ за 
финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ 
„МИГ Белене – Никопол“ 
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4. Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 
проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания-Компонент 3“,  Административен договор № 
BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейски съюз, подписан  между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене. 
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5. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане на Данък добавена стойност по договор № BG06RDNP001-
7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно анекс към него № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 г. по процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  за проект BG06RDNP001-
7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан 
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 и част от ул. „Фердинанд Дечев““ 
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6. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща второ авансово 
плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и 
съгласно анекс към него № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 
г.   по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 
към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 
2020 г.  за проект BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици 
в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. 
„Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ 
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7. издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане за Данък добавена стойност по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г.  по процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  за проект 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк 
„Белене““ 
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8. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 
04.06.2019 г.  по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – 
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  за проект 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк 
„Белене““ 
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9. 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 
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 най-високи стандарти за обучение, енергийна ефективност и 
устойчивост.““ 
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