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i bBe.r i-p.Eenene

BEJIEHE

TIPEAJIOxtEHLIE
Or a-p Euctpa AHreroea flasroscxa
Ilpe4ce4aten Ha O6UIaHoKLI ctser-EereHe
O6rqHHcKH ctser-EereHe H H3nbJIHeHI,Ie Ha
rpr,rerr4Te peureHufl 3a nepuoAa Meceq rctu2020 r. - Meceq AeKeMBpL{ 2020 r.

Ornocno: Orqer 3a AefiHocrra na

Ynaxaeuu AaMIr u rocnoAa o6u1uncrcn cbBerHIrII[t

a* 6 or 3axoua 3a MecrHoro caMoy[paBneHl4e 14 MecrHara
aAMr.rHr.rcrpawr, vt ur. 16, aJI. l, r. 17 or llpanulHurca 3a opmHnsa\nflTa u AeftHocrra sa
O6rqnncrcu cbBer - Ee,reue, HeroBraTe KoMHcr4r,I H B3al,IMoAefictsuero nay c o6quHcKara
Ha

ocHosaHr,re qJr.

27,

aAMuHr,rcrpaq[s npeAcraBflM ua Baurero BHrdMaHI,Ie Orqer sa AefiHocrra Ira O6rqprHcKH cbBer
- Eenese H HeroBprre KoMprctrr4 3a rrepnoAa Meceq totu2020 r. - Meceq AeKeMBpLI 2020 r.

3a uocoqeHr4, flepuoA O6rquscrcu cbBer

-

EereHe npoBeAe pr I (eauo) IBBbHpeAHo

LI

5 (ner) peAoBHr.r 3aceAaHlrr.

54 (nergecer H r{err,rpu) ca pe[reHr,rrra, KolITo B3e MecrHI,Irr napnaMeHT [pe3
orqerHr.r, [epuoA. 46 (uerupuAecer u urecr) ca LI3nbJIHenu, 2 (.qre) He ca u3ntlueuu, 4
(verupu) ca B flpoqec Ha u3n6JrHeHr,re, 4 (uerrapu) petueHlz, ca 6utu orJIoxeHH, I (eano) e
orMeHeHo c pe[reHr.re na O6utuncKr{ cbBer-EeleHe Ia I (eano) He e npreto. HlMa,
o6xarsauu perueHrrq or o6aacrnnfl yrrpaBrTeJr Ha o6lacr fheneH (Ilpwocrenue l) Crcl,
ce [peAocraBrr Ha o6uluucxara aAMI,IHHcrpaqNr. Ktrra
O6uluscxpr cbBer - Eeleue SyHrqraouupar r{err,rpu nocrorHHu KoMHcHH, u Kouncux ga
rpeAorBpar.flBaHe a ycraHoBflBaue ua nouSJIItKT Ha LIHTepec[ (KnyKH).
Bpoar Ha rrpeAnoxennflTa, Kor,rro ca pa3rneAaHr B rrocroqHHuTe KoMHcIaIa e KaKTo

BJIH3aHero HM B cr,rJra, pe[reHr,rrra
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22.12.2020r.
34paneonarnaHe,
coqr{aJrHIl

3

geftuocru,
o6paronaHue,
Ky,'rrypa,

5

3

5

,,

6

MJIAAEXKII

Aeftnocrn u cflopr
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OBWO:43

floxasu 3a npucGcTBr.Ie IIo BpeMe Ha 3aceAaH[fl Ha nocTorHHlr KoMLICHL V cecvvt ttpvl
o6ctxAaHe Ha AaAeHr.r [peAnoxeHr.rq ce oT[paBrr JI]IqHo KTDM 3al'IHrepecoBaHHre
HHcrrdryrlgu u $uzwuecKu JrHrIa. CnoeapeueHHo aApecupaHl,I Marepvarrv Ao O6uluHcrcuqc6Ber ce r43npaqar Ha eneKTpoHHr4Te rrouu na o6quucKl,ITe cbBerHI'IulI, KMeroBe Ha
KMercrBa, cnyxr,rrenu n o6u1uncrca aAMI4HlIcrpaL(u, vt Ha BcuqKH 3aInHTepecoBaHI'I
yqacrHHrlH. Marepuailv Ha xapTHeH HocIrTeJI ce [peAocraBrr Ha cbBeTHI'IquTe, KoHTo
ca v3pagvilv xeJIaHI'Iero cla 3a roBa (4ravra).
EroAxemr ua O6urr.rscKr.r cbBer Eerese za2020 roAnHa e B pa3Mep sa 82 000.00
neBa (oceMAecer r,r ABe xvtflLr la.), rcaro e aKTyaJII,I3vpaH Ha 89 000 lera (oceuAecer I4
AeBer xvnq11nn.) na 29.12.2020 r. 3a nepuoAa Meceu rottu2020 r. - Meceu 4exerurpu 2020

r,r3pr4r{Ho

-

r. ca H3pa3xoAeHrz 36592 nena (rpra4ecer u rrrecr xI{JIflA[ rlercrorl,IH AeBerAecer u 4ra lena)
( ITpunotreuue 2)

B

o{uquan;p1us, cafir Ha O6rqraHa Eerene

cbBer", cBoeBpeMeHuo ce uy6lr,rKyBar fpaQux

-

www.belene.be, B piBAeJI ,,O6uluscrz

I,I AHeBeH

peA 3a rlpoBexAaHe Ha 3aceAaHYIflTa

Ha nocrorHHure KoMI,ICHI,I KbM O6qrancru cbBer

oT 3aceAaHHfTa, B3eTnTe

petxeHll

- Eeleue, AHeBeH peA 3a cecwyr, [poroKoJru

LI TeXeH yKa3aTeJI, KaKTO H BCI,TqKH ApyrH HOpMaTHBHH

4efiuocrra na O6utuHcKu.fl cbBer. Hn$opl,raunr, ocBeH s cafira
O6quHara, ce ny6nuxyna e o6u1uHcKr,r, BecrHLrK ,,,(yuancxu HoBuHr,r", Ha crpaHurlara
O6tquncrcu creer-EereHe, B crpaHr,rrlara ,,Er4erqe sa o6uvHa EereHeoo u n npo$raJra

AoKyMeHTLI. cBbp3aHL c

Ha

Ha
Ha

,,,{yHancru HoBuHLI" B corluanHara Mpexa @efic6yr.

Ha 04.08.2020 r. c Peureuue JS77 6e

c63AaAeHa pr Ha6ruolareJrHa KoMHcHr KBM

O6nluscru crser-EereHe 3a MaHAar 2019-2023 r.
Ha 28.09.2020 r. ce npoBeAe rbpBara cpeua na HAIIOC-PE c rpeAceAareJrr,rre Ha
o6uluucrz cbBeru no Mecra. @opyrurr ce cbcroq nrn Bpaqa u 6eue yBaxeH or 23
rIpeAceAareJII4 or Ceneposana4uur pafioH 3a rrnaHr.rpane ( o6lacruBuaun, Bpaqa, Mourana,
Jlore.{ u flneren). Yqacr:ue B cpeqara B3e r.r a-p Eucrpa flasroscra, [pr.rApyxeHa or
rexHr4qecKu, ceKperap na O6rqr.rncrn crner-EeneHe

- MapruHa

BarcuHosa.

Ha 0l .10.2020 r. rto vHnr\t4arvBa na O6rqr.rHcKr.r crser-EereHe u cbBMecrHo c
O6qraHa Eelene 6erue opraHr43[rpaH [pa3Hr4K no noBoA MexAyHapoAHn, AeH Ha
Bt3pacrHr,rre xopa. B npasuuuHara nporpaMa Ha rrnoulaA,,Ebrrapr,uo' ce BKrro.r[xa:

rpy[a "EerApr";
- O6utuncxu cbBerHHK Oler frop.lauoe;
- Tearpanua

- TaHrIos ctcraB "HaueHqH";
- Borcalua rpyfla ",{ererl,IHa", c. ,{ercon:
- Mtxxa BoKanHa rpyna "Crr4r";

- flesqecra rpyna "flepcuua" KBM neHcuoHepcKr,r rny6 "Ha4exga"-Beleue;
- Heqareu A)xoB opKecrap rurrr B@ 28 880-rp. EereHe.
- Croso or feopru Tpyulroa - roqereH rpaxAaHLIH Ha rp. Bereue
- Ilucno-no3ApaB ot Eucrpa Kpanena.
3a m:pacrHrrre xopa or HaceJreHI{Te Mecra runa o6rquHa Eerene HMarre opraHll3r,rpaH
6esnrareH TpaHcrropr. Karo npnrreH 3aB6prrreK Ha rrpa3Hl,rqHlrfl, p,er O6ulnucxl,t c'sBerEeleHe ra O6utrana Eerese r,t3HeHaAaxa Bb3pacrHuTe rocrr,r c Kerbp[rHr - floqepnKa.
OpranusaqvflTa Ha flpeAceAarenlrre Ha o6uluucrure cbBeru or crpaHara (HA[IOCPE) ce cr6paxa na 08 u 09.10.2020 r. s Craput rpaA Ha 3rarorpag, 3a Aa o6ct4xr u
cr.rHxpoHu3upar rroMexAy cr4 pa3nr.rqHr,r npo6reuu ua o6quHnre s Etrrapux. I{enra na
cpeulara Ha flpeAceAareJrr,rre 6erue Aa Ha6erexar u npeAnoxar eBeHry:rJIHr,I [onpaBKH B
HqKOI4 OT 3aKOHI,ITe, KOHTO 3ac.f,faT MeCTHaTa BJIaCT.

Cpequre na HAIIOC-PE npo4rrxaBar s onraftH tloprvrar rpeABr.rA ennAeMuqHara
o6craHoera.

flpegcegareJrrr Ha O6uruHcrcu crser-EereHe r.r cbBerHullnre yqacrBar aKTHBHo B
pa3nuqHu qecTBaHr,r, Ha rrpa3Hr,rurr 14 rro3ApaBr4TeJIHr4 a\pecu.
Bra nprsra c H3MeHeHlaflTa s 3aroHa 3a MecrHoro caMoy[paBneHne r,I MecrHara
aAMrrHr.rcrparlu, (3MCMA), Kacaeulu npoBexAaHero Ha 3ace1aHnfl, or pa3croflHue,
o6Hapo4rauu n [8, 6p.7012020 r., Korrro ca B cr.rJra or 07.08.2020 r. n 3aKoHoBara
Aeneraqus peraaMeHrr.rpaHa B utr.28a, ar.6 or 3MCMA, ua 26.11.2020 r. 6e ssero PeureHue
IrelO7 3a npueMaHe Ha flpanurHurc 3a rr3MeHeHHe r,r AonbJIHeHue ua fIpaaulHI,IKa 3a
opmHu3arlprrra v Aeftsocrra Ha O6ulrancrra cbBer - Bereue, HeroBr,rre KoMktclru vt
naauuo4eficrBr.rero rray c o6quHcKara aAMuHr,rcrpa\t4s. sa MaHAar 2019-2023 roAI4Ha.

B

npe,quarnKareJrcrBara Ha rraHAeMr4.,rra

or COVID-I9,

O6ulrascru.r crser-BereHe

flpoAbnxaBa 1a pa6orn npu cna3BaHe Ha rrpornBoe[HAeMrrr{Hrrre MepKrr. B rospr Ayx craHa
Tpa1w\t4fl B HaqaJroro Ha BcflKo 3aceAaHr,re rro [peAnoxeHne Ha [peAceAarelr ua o6uluucxu

-

-

A-p Bucrpa flaenoecra H cGBerHHrm
3a 3aKprrro 3aceAaHne - 6e: npucrcrBr,re Ha rpaxAaHr,r.

c6Ber

Bereue

flemp .(ynee

Aa ce B3eMa perreHr,re

Crsrvrecrnara pa6ora MexAy O6uluucru crser-EereHe u O6quna Eeleue
rrpoAsnxaBa c [pHqrencKH Ayx r,r B KoJrervaJrHa arMocBepa, Koero HeMr,rHyeMo BoAH Ao
go6pu pe3ynrarr.{.
C orleg roper,r3noxeHoro, rrpeAnaraM O6ulrancrcpr cbBer

- Eerese

Aa B3eMe cneAHoro

PEIIIEHIIE:
Ha ocnosaHr,re qJr. 27, atr, 6 or 3arona 3a MecrHoro caMoynpaBneHlle I,I MecrHara
aAMr,rHr,rcTpa\n5. v ul. 16, aJI. l, r. 17 or flpanulnura 3a opraHn3a\vsTa u Aefiuoctra ua
O6ulr,rHcru cbBer - EeleHe, HeroBr,rre KoMrrcHH I,I B3al,IMoAefictsuero rvry c o6uluHcKara
aAMr,rHr,rcrparru-r, npeAJraraM O6rquHcxl,r cbBer - Eerese Aa npueMe orqera ga AefiHocrT a na
O6quHcru cbBer - Eelese r,r HeroBHTe KoMI4cLIH 3a fleplroAa Meceu wnu 2020 r. - Meceu
AeKeMBpH 2020 r.
Ilpu.noxenus:

1. Cnucrrc

Ha peureHn flTa Ha O6ulancxra

- Meceq AeKeMBpLI 2020 r.
2. Or.{er 3a H3pa3xoABaHHTe
nepuoAa Meceq wr,u 2020 r. - Meceq
A-P EIICTPA TIABJIOBCKA
Ilpedcedamet ua O1uluHcKu cbeem-

crBer

- Eelene 3a [ep]IoAa Meceu rolu 2020 r.

6rcAxera na O6uIl,rncKH cbBer

-

Eenese ga

Приложение №1

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/

Списък на решенията на Общински съвет-Белене за
периода м. Юли 2020 г. – м. Декември 2020 г.

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/04.08.2020
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ
/Решения 75-91/
Решение

Относно

изпълнено/
в процес на
изпълнение/
неизпълнено
изпълнено

75

1. Споразумение за сътрудничество по проект „Подобряване на
природозащитното състояние на местообитанията на целеви
видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“,
„Обнова- Карамандол“ и „Никополско плато“.

изпълнено

76

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинска собственост на
територията на община Белене.
3. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съветБелене за мандат 2019-2023г. по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража.

изпълнено

77

изпълнено

78

4. Утвърждаване на Вътрешни правила за финансово подпомагане
на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на
Община Белене.
!

79

80

5. Относно заявление с вх. №235/15.07.2020г. до Председателя на
Общински съвет-Белене за отпускане на финансова помощ от
гласуваните средства в бюджета на Община Белене за 2020г. За
финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни
проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури.
6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Белене.

изпълнено

изпълнено

81

не

7. Създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност към изпълнено
Общински съвет- Белене за мандат 2019-2023г.
8. 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,
управлениe и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2
от Закона за общинската собственост и оценка от лицензиран
оценител на имоти без провеждане на публичен търг или конкурс.

отложено

8
2

9. Приемане на решение за Продажба на общински имот – част от
Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата
със ЗП – 300,0 кв. м, находяща се в Урегулиран поземлен имот
(УПИ) I, стр. кв. 28 по плана на с. Петокладенци, община Белене,
предназначен „За кметство, РПК, магазини и озеленяване“ 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 или конкурс.

изпълнено

не

10. Приемане на решение за отдаване под наем на общински имот
(бивш
магазин „Липите“) за търговска, стопанска или
административна дейност в гр. Белене, след провеждане на
публичен 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 Закона за общинската собственост и оценка от
лицензиран оценител на имоти.

отложено

8
3

8
4

85

11.
Разрешаване за изработване на Изменение на Подробен изпълнено
устройствен план – План за застрояване Застрояване на пи с
индентификатор 03366.2.50 по кадастралната карта на Белене.
12. Решение на Общински съвет за кандидатстване на Община в процес на
Белене като партньор с проектно предложение „ХАБИТАТ- изпълнение
ДУНАВ“ по процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.030 „МИГ
Белене- Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на
видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията
на МИГ Белене-Никопол.“
13. Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение
на Договор BG05M90P001-2.40-0026 от 28.06.2019г. по Проект
„Патронажна грижа в Община Белене“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз, подписан между Министерството на
труда и социалната политика и Община Белене.

изпълнено

86

87

14. Възлагане управлението на социална услуга „Център за изпълнено
обществена подкрепа“ Белене на външен доставчик.
15. Включване в списъка на средищните детски градини на ДГ изпълнено
“Мечта“ – гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната
2020/2021 година.
Не съществуват решения с №88 и №89!

90

91

16. Включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил
Левски“ – гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната
2020/2021 година.
17. 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), и във връзка със
срока на §49а от предходните и заключителни разпоредби на
„Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение“ (ЗМДВИП).

изпълнено

изпълнено

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11/11.09.2020
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ
/Решения 92-99/
Решение

Относно

изпълнено/
в процес на
изпълнение
/неизпълне
но

92

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене
и средствата от ЕС към 31.12.2019 г.

93

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и изпълнено
сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г.

94

95

изпълнено

3. Удължаване срока на Договор за общински дълг от Фонд изпълнено
„ФЛАГ“ за изпълнението 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.
4. Кандидатстване с проект „Изграждане на канализация и
рехабилитация на водопровод в участъка от ОТ 47 до ОТ 49 и от ОТ изпълнено
51 до ОТ 52 на улица „Първи май“ в гр. Белене, община Белене
пред ПУДООС.

96

5. Съгласие за удължаване срока на договор №63/26.07.2016 г., сключен изпълнено
между община Белене и ТП ДГС „Никопол“

97

6. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. изпълнено
Белене за учебната 2020/2021 година.

98

7. Формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“ гр. изпълнено
Белене за учебната 2020/2021 година.

99

8. Отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на
приетите решения за периода месец ноември 2019 г. – месец юни изпълнено
2020 година.

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №12/22.10.2020
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ
/Решения 100-106/
Решение

Относно

100

1. Актуализация на поименният списък за капиталовите разходи
на Община Белене.

101

2. Приемане на правилник за състава и дейността на
Местната комисия за обществен ред и сигурност, мандат 2019-2023 г.

102

НЕ

изпълнено/
в процес на
изпълнение
/неизпълне
но
изпълнено

изпълнено

3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План в процес на
за застрояване на част от поземлен имот с идент. 56085.144.143 в изпълнение
землището на с. Петокладенци, община Белене.
4. Учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ
отложено
– частна общинска собственост, след провеждане на публичен търг
по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2
от Закона за общинска собственост на територията на община Белене.

103

104

105

106

5. Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите
за ползване) на проектираните в плана за земеразделяне общински изпълнено
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 2020-2021 година.
6. 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 изпълнено
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.
7. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на
Министерство
на
околната
среда
и
водите,
Главна
дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган изпълнено
на
оперативна
програма
„Околна
среда
2014-2020
г.“,
обезпечаваща авансово плащане по Проект рег. № BG16М1ОP0022.009-0070 с наименование „Не изхвърляй-компостирай“, одобрен за
финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община
Белене, относно удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за
общински дълг от фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на изпълнено
проект
16.4.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и
трангранината мобилност трансграничния регион“, e-MS code
ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №13/26.11.2020
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ
/Решения 107-114/
Решение

107

Относно

изпълнено/
в процес на
изпълнение
/неизпълне
но

1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на изпълнено
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 година.

ОТЛ.

108

109

110

111

2. Учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ
– частна общинска собственост, след провеждане на публичен търг отложено
по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС)
3. Даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към изпълнено
Договор за поръчителство към Договор за кредитна линия №
226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГ
Белене-Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи
разходи от ДФЗ на СНЦ МИГ Белене – Никопол“
4. Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение изпълнено
на проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за
възрастни
хора
и
лица
с
увреждания-Компонент
3“,
Административен
договор №
BG05M9OP001–2.101-0085,
по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз,
подписан между Министерство на труда и социалната политика и
Община Белене.
5. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ изпълнено
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане на Данък добавена стойност по договор № BG06RDNP0017.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно анекс към него №
BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 г. по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за проект
BG06RDNP001- 7.001-0074 „Реконструкция на улици в град
Белене: ул. „Милан Василев“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““
6. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на
ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща второ изпълнено
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от
08.05.2019 г. и съгласно анекс към него № BG06RDNP001-7.001-0074C03 от 18.11.2020 г.
по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за проект
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене:
ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул.„Рила“ и част
от ул. „Фердинанд Дечев““

112

113

114

7. издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово изпълнено
плащане за Данък добавена стойност по договор за БФП №
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или
обновяване на
площи
за
широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. за проект BG06RDNP001-7.006-0127
„Изграждане на част от Крайдунавски парк Белене““
8. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на
ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово изпълнено
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от
04.06.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 –
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение“ по подмярка
7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка
7„Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. за проект BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от
Крайдунавски парк „Белене““
не е
9. Кандидатстване на Община Белене за осигуряване на
изпълнено
финансиране
чрез
Финансов
механизъм
на
европейското
икономическо пространство 2014-2021, Програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи:
„Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6
години“ с проект „Въвеждане на най-високи стандарти за обучение,
енергийна ефективност и устойчивост.“

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №14/22.12.2020
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ
/Решение-115/
Решение

115

Относно

1. Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца.

изпълнено/
в процес на
изпълнение/
неизпълнено

изпълнено

УКАЗАТЕЛ
НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №15/29.12.2020
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ
/Решение-116-130/
Решение

116

Относно

Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на
29.12.2020 г. от 14:00 часа

изпълнено/

изпълнено

1. План – програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г.

изпълнено

2. 1) Отчет за изпълнение на План - сметка за необходимите разходи
за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и за поддържане
на чистотата на териториите за обществено ползване включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците в населените места на Община Белене през 2020 г.,
приета с Решение № 21/27.12.2019 г.
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 съоръжения 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 2021 г.

изпълнено

119

3. Актуализация на поименния списък за капиталовите разходи
на Община Белене за 2020 г

изпълнено

120

4. Актуализация на бюджета на община Белене за 2020 г.

изпълнено

121

5. Учредяване на възмездно право на ползване върху движима в процес на
вещ – частна общинска собственост, след провеждане на изпълнение
публичен търг по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС)
и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост

122

6. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане
на селскостопански животни на територията на община Белене

117

118

изпълнено

123

7. Изменение и допълнение на Решение №114 от 26.11.2020 г. на не е прието
Общински съвет Белене отнасящо се до кандидатстване на Община
Белене за осигуряване на финансиране чрез Финансов механизъм
на европейското
икономическо
пространство
2014-2021,
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи: “Подобряване на условията за
възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години” с проект
„Въвеждане на иновативни практики за възпитание и подобряване
на средата на детска градина „ЗНАМЕ НА МИРА”, кв.73, УПИ II,
имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община Белене”
чрез въвеждане на най-високи стандарти за обучение, енергийна
ефективност и устойчивост”

124

8. Актуализация на общински план за защита при бедствие в
община Белене.

изпълнено

125

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Белене.

изпълнено

126

10. 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.

не е
изпълнено

127

11. Приемане на решение за учредяване право на строеж върху в процес на
общински имот в гр.Белене по реда на ЗОС и Наредбата за реда изпълнение
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, след провеждане на
публичен търг

128

12. Възлагане управлението на социална услуга “Център за
обществена подкрепа“ Белене на външен доставчик.

изпълнено

129

13. Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19“процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

изпълнено

130

14. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител
на МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр.Белене.

отменено
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