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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7/20.08.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 66- 77/ 
 

Решение Относно Страница 
66 Участие на Община Белене като партньор в проектно предложение 

„Фестивал на хартията – достъпното изкуство“ по процедура № 
BGCULTURE-2.002 - Втора покана за набиране на проектни 
предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ 
на Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 
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67 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Фестивал 
“Отвъд рамката“ по процедура BGCULTURE-2.002- Втора покана за 
набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до 
изкуства и култура“ на програма „Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“, финансирана от Фнансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2020.   
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68 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и 

сметките за средства от европейския съюз към 30.06.2021г. 
11 

   
69 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 

Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 
13-16 

   
70 Включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта“ – 

гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната 2021/2022 година. 
17 

   
71 Включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски“ – 

гр. Белене, община Белене, област Плевен, за учебната 2021/2022 
година. 
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72 Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене 

за учебната 2021/2022 г. 
19 

73 Формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. 
Белене за учебната 2021/2022 година 
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74 Изменение и допълнение на Решение №37/ 14.04.2021г. с Приложение 
№1 към него на Общински съвет - гр.Белене за разпределение на 
общинските жилища по групи за 2021 година на територията на 
гр.Белене и приемане на оценка за продажба на общински имот – 
Апартамент в гр.Белене на наемател, настанен в него по 
административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС. 

20-22 

   
75 Прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо 

лице чрез продажба на общинската идеална част на недвижим имот в 
гр.Белене, стр.кв.155 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС. 

22-23 

   
76 Разрешение за изменение на действащ Подробен Устройствен План на 

ул.“Лозенец“ и изработване на ПУП-ПУР за кв.127 по плана на 
гр.Белене, собственост на Община Белене. 

24 

   
77 Приемане на решение за Продажба на юридическо лице на общински 

Урегулиран поземлен имот (дворно място) в с.Петокладенци, община 
Белене, УПИ II-369, стр.кв.63 по плана на селото 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 приемане оценка от лицензиран оценител на имоти, без провеждане 
на публичен търг или конкурс. 
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