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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №9/02.11.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 88- 93/ 
 

Решение Относно Страница 
88 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 02.11.2021 г. 

от 14:00 часа. 1 
 

   
 
 

89 Даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за 
поръчителство към Договор за кредитна линия № 226/05.12.2017 г. 
между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГБеленеНикопол“ за 
финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ 
„МИГ Белене – Никопол“ 
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90 Приемане на решение за Определяне размера и местоположението на 

мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, 
предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски 
стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда 
на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на 
имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 
ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
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91 Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за 

ползване) на проектираните в плана за земеразделяне общински полски 
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 
имотите, както и напоителни канали, които не функционират 
(собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на средното 
годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2021-2022 
година. 
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92 Одобряване на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен 

план/ на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на водопроводно отклонение към съществуваща селскостопанска 
сграда с идентиф.03366.605.7.1, находяща се в ПИ с индетиф.03366.605.7 
(Стопански двор), м.“Горна могила“, по плана на гр.Белене. 
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93 Поставяне на барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо 
Ботев 1892“ в дясно от централния вход на сградата. 
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