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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1/28.01.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 1-14/ 
 

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

28.01.2021 г. от 14:00 часа 
 

2 
 

   
 
 

2 План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 
 

5 
   
3 Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община 

Белене, държавно–делегирана дейност 
6 

   
4 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ 
9 

   
5 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 4“, Административен договор 
№BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, подписан между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене. 

10 

   
6 Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата 

обект на месечно подпомагане в Община Белене през 2021 г. 
11 

   
7 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 

 
12 

   
8 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.  

 
13 

   
9 Вземане на решение за отмяна на Решение №130 от 29.12.2020 г. на 

Общински съвет – Белене. 
 

14 
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10 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. 

15-16 

   
11 Приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 
 

16-17 

   
12 Приемане на решение за Определяне  размера и местоположението на 

мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, 
предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски 
стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда 
на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на 
имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 
ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

17-18 

   
13 Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на 

Околна среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от 
Закона за опазване на околната среда и чл. 52 и ал. 6 от Закона за 
управление на отпадъците. 
 

19 

   
14 Относно участие  на представителя на  Община Белене в  редовно 

заседание на  Общото  събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 
 

20 


