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/Решение-116-130/ 
 

Решение Относно Страница 
116 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

29.12.2020 г. от 14:00 часа  
2 
    
 

117 1. План – програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г. 6 

   
 

118 
2. 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. 

8-9 

   
119 3. Актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на 

Община Белене за 2020 г 
10-11 

   
120 4. Актуализация на бюджета на община Белене за 2020 г. 12-13 

   
121 5. 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) и Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по 
чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост 

13-14 

   
122 6. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Белене 
15 
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123 7. Изменение и допълнение на Решение №114 от 26.11.2020 г. на 
Общински съвет Белене отнасящо се до 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 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” 

16-17 

 НЕ СЕ ПРИЕМА  
124 8. Актуализация на общински план за защита при бедствие в община 

Белене. 
17 

   
125 9. 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. 

19 

   
126 10. Приемане на решение за продажба на земя - частна общинска 

собственост в с. Бяла вода, община Белене на собственика на законно 
построена върху нея сграда без 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 ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

20-21 

   
127 11. Приемане на решение за учредяване право на строеж върху 

общински имот в гр.Белене 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 приемане оценка от 
лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг 

22-23 

   
128 12. Възлагане управлението на социална услуга “Център за обществена 

подкрепа“ Белене на външен доставчик. 
23 

   
129 13. Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“. 

24 

   
130 14. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 

МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр.Белене. 
25-27 

 


