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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11/29.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 103 - 113/ 
 

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

29.12.2021 г. от 14:00 часа 
2 
 

   
 
 

104 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 
Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене за 2022г. 
 

5-6 

   
105 1) Отчет за изпълнение 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 съорежния 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 2021г., приета с Решение 
№118/29.12.2021г 
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 съорежния 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 2022г. 
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106 Актуализация №2 на поименният списък за капиталовите разходи на 

Община Белене за 2021г. 
8-10 

   
107 Актуализация на бюджета на община Белене за 2021 г. 11-13 

   
108 Заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №МЗ-3-

04-09-6851#6 от дата 30.09.2021г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGO5M90PO01-1.2014.001- C0005 „Нова възможност за младежка 
заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, 
подписан между Агенцията по зетостта и Община Белене. 
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109 Избор на управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД – гр. Белене 14-15 

   
110 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2021 г. 15-16 

   
111 Допусната явна фактическа грешка в проекта за Изменение на ПУП-

ПРЗ и УПИ II в стр. кв. 158 и стр. кв. 15 в гр. Белене и ПУП-ПР на 
общински и държавни имоти в обхвата на Археологическа недвижима 
културна ценност „Антична крепост Димум“ 

16-17 

   
112 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“. 

18-19 

   
113 Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване на част от ПИ с идент. 56085.180.295 в землището 
на с. Петокладенци, Община Белене. 
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