
 
 

О Б Щ И Н С К И  СЪ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 
град Белене - 5930, ул. „България”№35,тел. 0658/31061, е-mail: obs.belene@gmail.com, 

https://www.belene.bg/общински-съвет/ 
 
 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4/27.05.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 40-48/ 
 

Решение Относно Страница 
40 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

предоставяне на патронажна грижа + по проект, договор 
BG05M9OP001-6.002-0054-C001 „Патронажна грижа+ в Община 
Белене“. 
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41 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за „управител“ на 
МЦ „БелМедик“ ЕООД, гр. Белене от Общински съвет-Белене. 
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42 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за 2020 г. 
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43 Приемане на Наредба за управление на горските територии – 

собственост на Община Белене. 
10 

   
44 Разрешение изработване на ПУП-ПП/Подробен Устройствен План – 

Парцеларен план/ на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасета на електропроводно и водопроводно отклонение 
за поземлен имот 56085.144.385 в землището на с. Петокладенци, 
община Белене. 
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45 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. 
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46 Приемане на решение за продажба на два урегулирани поземлени имота 

по плана на с. Петокладенци, община Белене, предназначени „За 
индивидуално жилищно строителство“ по реда на ЗОС и Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и оценка от 
лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг. 
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47 Удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд «ФЛАГ» за 
изпълненито на проект „Съвместно управление на риска за ефективни 
реакции на местните власти в извънредни ситуации”,e-MS code ROBG-
458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. 
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48 Информация за извършена проверка на подадените декларации за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 
от„Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество“ (ЗПКОНПИ). 
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