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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №11/29.12.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Съгласие за разрешаване за изработване на проект за Изменение 
Общия устройствен план на гр. Белене и на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване УПИ  I, стр. кв. 153 по плана на гр. Белене с отреждане „За 
крайдунавски парк“. 

Р Е Ш Е Н И Е № 112 
 
1. Да се предприемат незабавни действия за отчуждаване на имота за запазване на 

възможността за реализиране на „Крайдунавски парк“ 
 
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ  

действия. 
 

Мотиви 
 

за запазване на предназначението за „Крайдунавски парк“ на поземлен имот 03366.602.323 по 
КК, в УПИ I, кв.153 по плана на ЦГЧ на гр.Белене, одобрен със Заповед № 569 от 2000 год. на 
Кмета на Община Белене: 

• Обектът е включен в План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 
2021–2027 г. (ПИРО), приет с Решение № 2 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Белене, в 
приоритет 3 „Туристическа инфраструктура за гр.Белене“, като приоритет №1 е 
„Крайдунавски парк“. В индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО в мярка 5.4 
„Подобряване на инфраструктурата на парковете и градинките“ е записан обект „Изграждане 
на Крайдунавски парк“; 

• Имотът е важна част от зелената система на гр.Белене; 
• Общината е реализирала значителна част от „Крайдунавския парк“ в източна посока и в 

новия програмен период има намерение да кандидатства за финансиране за реализиране на 
западната част от парка, включващ имот 03366.602.323; 

• В участъка от ул.“Янтра“ до ул.“Хисарлъка“ по брега на р.Дунав /част от 
Крайдунавския парк/ е необходимо да се изгради брегоукрепително съоръжение – 
продължение на вече изграденото. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

http://obshtina.belene.net/
mailto:obshtinabl@gmail.com
mailto:obshtinabl@gmail.com


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