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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8/05.10.2022 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 78- 87/ 
 

Решение Относно Страница 
78 Удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от 

фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проект 16.4.046 „Стимулиране 
и повишаване на заетостта и транграничната мобилност в 
трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. 
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79 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 РумънияБългария 2014-2020.  
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80 Актуализация на поименният списък за капиталовите разходи на 

Община Белене за 2021 г 
6-7 

   
81 Актуализация на бюджета на Община Белене за 2021 г 10-11 
   

82 Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов 
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 
2020г. 
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83 Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с 
общинско участие в капитала. 

13 

   
84 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие 
– Общински детски комплекс – град Белене. 
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85 Приемане на решение за учредяване сервитутно право на прокарване 
на трасе на кабел НН, преминаващ през имоти - общинска собственост 
в гр.Белене по реда на ЗУТ и ЗЕ и приемане оценка от лицензиран 
оценител на имоти. 
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86 Съгласие за изменение на улично-регулационните линии към улици „Г. 
С. Раковски“ и „С. Румянцев“ в стр. кв. 124а при изработване на 
Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на стр. кв. 124а по плана на гр. Белене. 
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87 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за 

постигане на найвисоки критерии на енергийна ефективност на 
сградния фонд на СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене до клас "А/А+", 
включително и изпълнение на условията за „сгради с близко до нулево 
потребление на енергия““ по процедура № BGENERGY-2.002 - 
„Енергийна ефективност в сгради“ на Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана 
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 
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