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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/28.01.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 
ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация на общински и държавни имоти в обхвата на  
археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“  на 
основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от ЗМСМА. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №10 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и във връзка с чл. 110, 
ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ: 

 
Общински съвет-Белене одобрява изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация на общински и държавни имоти в 
обхвата на  археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“. 
 

С изменението на ПУП-ПРЗ  на  УПИ ІІ „За училище“ в стр. кв. 158 се установява 
трасе на ул. „Еп. Евгений Босилков“ по ок. 613а, ок 677, ок. 676.   За сметка на терена на 
училището се създава нов УПИ VІІ „За музей“ с идент. 03366.602.1444,  включващ 
незавършения стоеж южно от учебните  сгради.  

Южно от ул. „Еп. Евгений Босилков“ от частта от терена на училището оставащи  в 
стр.кв. 15 се обособяват нови УПИ ХІІІ „За обществено обслужване“ с идент. 
03366.602.1445, УПИ ХІV „За паркинг“ с идент. 03366.602.54 и УПИ ХV „За обществено 
обслужване“ с идент. 03366.602.53. 

Теренът за училище „Васил Левски“ - УПИ ІІ „За училище“ придобива нов 
идентификатор 03366.602.1443. 

Застрояването в новообразуваните урегулирани поземлени имоти в стр.кв. 15 е 
отразено с червени пунктирани ограничителни линии на застрояване и градоустройствени 
показатели в графичната част. 

От общинските имоти оставащи северно от  УПИ ІІ в стр. кв. 158  „За училище“ и 
попадащи в източната част на терен „За Крайдунавски парк“ се образува нов УПИ ХІІ „За 
Крайдунавски парк и археологическа недвижима културна ценност“ с идент. 
03366.602.1459. От общинските имоти в североизточната част на УПИ ІІ „За училище“ се 
образува нов  УПИ VІІІ „За археологическа недвижима културна ценност“ с идент. 
03366.602.1461. 

От двата имота с разкрити архуологически структури – западна и южна крепостна 
стена на крепостта „Димум“ се образуват два нови УПИ с отреждане „За археологически 
паметник“ съответно УПИ І  с идент. 03366.602.1391 и УПИ ХІІІ с идент. 03366.602.1389.  
Двата държавни имота са предоставени с Договор № РД-11-00-73/11.08.2020 г. между  
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Министерството на културата и Община Белене  за безвъзмездно управление на 
община Белене за срок от 10 години. 

 
Промените в Плана са отразени в графичната част в съответствие с изискванията на 

Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
 
Приложение: 
1. Писмо от Министър на образованието и науката - копие 
2. Писмо от Министерство  на културата - копие 
3. Удостоверение за приемане на проект от СГКК – Плевен - копие 
 

Гласували 12 общински съветника:  

ЗА - 12 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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