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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №15/29.12.2020 ГОДИНА 
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 
ОТНОСНО:  
 
1) Отчет за изпълнение  на План - сметка за необходимите разходи за извършване 

на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 
населените места на Община Белене през 2020 г., приета с Решение № 21/27.12.2019 г. 
 

2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по 
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината,включително  обезпечения по чл. 60  и 
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в населените места на 
Община Белене през 2021 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и  чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси 

1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2020г.  към 30.11.2020 г. 
 

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по 
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината,включително  обезпечения по чл. 60  и отчисленията по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2021 г. 

 
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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