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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/07.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 94- 102/ 
 

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

07.12.2021 г. от 14:00 часа 
2 
 

   
 
 

95 Приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, 
чистотата, строителството и околната среда на територията на община 
Белене. 
 

7 

   
96 Годишни план – програми за развитието на читалищната дейност 2022 

г. 
8 

   
97 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за управител на 

Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 
9 

   
98 Приемане на решение за продажба на земя - частна общинска 

собственост в с.Петокладенци, община Белене, на собственика на 
законно построени върху нея сгради 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. 

9-10 

   
99 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. 

11-12 

   
100 Продажба на общински постройки: Търговски обект - ЛЯТНА 

ГРАДИНА с и СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ в с. Петокладенци, община 
Белене, УПИ II-369, стр. кв. 63 по плана на селото на юридическото 
лице без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на чл. 66 от 
Закона за собствеността (ЗС) 
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101 Изменение на Решение №16 от Протокол № 2/26.02.2021 г. за съгласие 
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на имоти: УПИ I, II и III в кв. 151, УПИ I в кв. `152, УПИ I 
в кв. 150, УПИ I и II в кв. 148, УПИ I в кв. 149, УПИ I и II в кв. 145, 
УПИ I в кв.146, УПИ I и II в кв. 143, УПИ I в кв. 136, УПИ I в кв.`135, 
УПИ I в кв. 142, УПИ I в кв. 141 по плана на жк „Димум“ гр.Белене 

14 

   
102 Кандидатстване на Община Белене по Програма LIFE, покана „LIFE-

2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and 
strategies in municipalities and regions / Техническа подкрепа за планове 
и стратегии за преход към чиста енергия в общините и регионите“ 

15 

   


