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TIPEAJIOXEHI,IE

Or A-p Eucrpa Anrerosa IlaeroscKa
flpelce,qareJr Ha O6rquucru crser-BereHe

Oruocuo: Orqet sa Aeftuocrra Ha O6ruraucxu crrer:-EeleHe rr rr3rrbJrHeHr.re Ha

npr,rerr4re perueHr,rf, 3a rreproAa Meceq flHyapv202l r. - Meceq AeKeMBpr.r 202I r.

YsaxaeMu AaMlr rr rocrroAa o6quscmn cbBerHrrqu,

Ha ocuosaulle rrJI. 27, ax 6 ot 3axoua 3a MecrHoro caMoyrrpaBrreHr4e r,r MecrHara
aAMI'IHI{crpar\r4s.14 ul. 16, il. 1, t. 17 or flpanuluura 3a opraHu3a\HflTa n 4eftuocrra Ha

O6uascxlE cbBer - Eereue, HeroBr.rre KoMrrcrru r,r B3arrMoAeilcreuero rray c o6qr4HcKara
aAMHHI4crpaIII4{ [peAcraBrM ua Baureto BHI4MaHLTe Orqer sa AefiHocma ua O6rqr,rHcKLr cbBer

- EereHe I4 HeroBpITe KoMLIcuIr 3a neprroAa Meceq flHyapu202l r. - Meceu AeKeMBpr4 2021r.
3a uoco'IeHl4, neprroA O6uluucru cbBer - Eeleue [poBeAe I (eauo) r.r3BbHpeAHo ra 10

(gecer) peAoBHr{ 3aceIraHufl .

113 (uro u rpl{HaAecer) ca peuleHlrf,Ta, Kor/rro B3e MecrHuflT ilapnaMeHr [pe3
orqerHl,I.f, flepuoA. 99 (AeserAecer I,I ocerrr) ca r.r3rrbJrHeuu,2 (ane) ue ca r.r3rrbJrHeruu,9
(aener) ca B rlpoqec Ha Il3rIbJIHeHrre, uo 2 (ane) or perrreHr{rra HflMa ABr,rxeHr{e, 1 (eaHo) e
orMeHeHo c pe[reHl,Ie Ha O6rquucnu crser-BereHe. Hxua, o6xarsauu perrreHr{fl or
o6racruux ynpaBllren ua o6lacr flreseu. Ilpez 2021r. O6qnucxa ctser-EeJreue e lpuel 4
(uerupu) Hapel6u. CreA srusaHero rzM B crrJra, peureHrzsra ce npeAocraBrr Ha o6urvncxara
aAMlrHHcrpa\hr. Ktu O6rqraucru cbBer - Eereue Synxqnonupar qerupu rrocrorHHrr
KOMI{OI{I{, z Koruucu, 3a rlpeAorBparrBaHe 14 ycrauoB.sBaHe na xoH$luKT Ha r4HTepecn
(KnyKr4).

Bport Ha rIpeAJIolKeHLtflTa, Kolrro rrocro.f,HHr.rre KoMHcr4r{ ca pa3rJreilanv e orpa3eH B

Tadnutla 1, a eran't"r Ha u3[bJIHeHLIe Ha B3err{Te pelxeHr{fl or O6rquucKl{ cbBer-Eerene e
orpa3eH n llpunocr:euue l.

Ha'IanHr.sr TIJIaH Ha 6rcAxer:a ua O6ulr,rncKu cbBer-Eeleue e rnacyBaH B pa3Mep Ha
105 000leea (cto r Irer xvlrfl,tu nn.) . creg aKryaJrr43auusrofi, ce yBervqaBa Ha 120 000 neea
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(cro u ABaAecer xvtils,ru nn.), xaro orrrera xru 31.12.2021 r. e B pasMep ua l19 336 lena
(cro u reBerHaAecer xvlteru rpr{cra rpr.rAecer r,r uecr m) (llpunouceuue 2).

Tadnuqa I
TI OCTOfl HHU KOMI,I CIII4

I4xouonruxa,
o6uluncrca

co6crneuocr,
6rogxer, Qunancn,

uporpaMrr 3a

Qunancupaue u
TYPIT3bM

21.01.2021 9 4 f, 7

19.02.2021 3 4 6 10

07.04.2021 5 2 4 8

20.05.2021 3 3 5 5

13.07.2021 4 3 8 10

12.08.2021 6 2 5 5

28.09.2021 3 5 4 7

26.10.2021 I 1 5 4

30.11.2021 ., ) 4 4

21.12.2021 6 4 7 5

OEIIIO I 42 to
t-
I

floxauu 3a rlprlcbcrBl,Ie ro BpeMe Ha 3aceAaHns. Ha rrocrosHHr,r KoMlncuv u cecvu fipu
o6cr,N4aue Ha AaileHu rlpeArloxeHlrf, ce ornpaBflT rl,rrrHo KbM 3allHTepecoBaHlrre
I{HcrI4TyII}Iu u SusuuecKll nuqa. CeoenpeueuHo aApecupaHr.r Marepaanu ao O6lluHcK}rr-
cbBer ce I{3npauar Ha eneKTpoHHHTe rroultz ua o6uluncKr,rre cbBerHr,ruu, KMeroBe Ha
KMercrBa, cnyxl'ITeJII{ n o6rqnHcra alMLrnucrparfr4fl. u Ha Bc]rrrKr,r 3a[HTepeaoBaHr,I
yr{acrHullu. Marepuaru{ Ha xaprl.,IeH HocLrreJI ce npe4ocraBrr Ha cbBerur4rruTe, KoI4To

r.r3pr4r{Ho ca a3pa3aJr[I xeJlaHr.reTo cr{ 3a ToBa.

B o0uqrnansux caitr ua O6qr.rua Eerese - www.belene.bg, B pa3Ae.rr ,,HoBt4Hr.r" u
pa3Aen ,,O6rquucx[ cbBer", cBoeBpeMeHHo ce uy6nuxysar fpa$r.rx r4 rHeBeH peA sa
rlpoBexAaHe Ha 3aceAauvlflTa Ha rrocro.nHnaTe KoMtrculr xrnr O6qnHoKLt cr,Ber - EereHe,
AHeBeH peA 3a CeCI{LI' IpOTOKOII{ OT 3aCeAaHLIrTa, B3eTLITe pe[IeHIL LI TeXeH yKa3aTeJI, KaKTO

u B0I'ITIKH Apyrll HopMaruBHI{ AoK}MeHTr.r, cBbp3auu c Aefiuocrra ua O6utraucKr,r.rr cbBer.
I'Iu$oprrtaqIEx, ocBeH s cafira Ha O6rquuara, ce ny6nuryna n o6uluucxNa BecrHr4K

3acegaune
3gpaneona3BaHe,

COqITAJIHII

4efiuocrll,
o6pa:onauue,

KyJrTypa,
MJIAAE}I(KII

AEIIHOCTII II CIIODT

Mecrno
caMoy[paBJrerrue,
peA,3aKoHHOCT It

cHrypHocT

Ycrpoficrro
HA

TeprrToprrflTa,
XIIJI[IIUHA

TIOJIIITIIKA II
eK0JIOrI|fl
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,,.{,yuancxu HoBuHu", Ha crpaH[IIIaraHa O6quucrra crser-BereHe, B crpaHarlara,,Ergerqe:a
o6uluHa EereHe'o u n npoQra.rraua,,flyuaBcKrr HoBr.rH[" B coqua,rHara Mpexa @efic6yrc.

Ha 18.02.2021 r. ce rpoBe.qe oruafin 3aceAaHr{e ua YC u KC Ha HAIIOC-PE. IIo
BpeMe Ha 3aceAaHuero 6xxa nprrerl{ urecrllMa HoBr.r ruleHoBe Ha AcoUuaqu rTa 14 6e ssero
peIxeHIIe 3a npoBexAaHe Ha rrpuc6crBeHo cbBMecrHo 3aceAaHrae Ha YC n KC ua HAIIOC-PB
ua20.04.2022 r.

Ha 20.04.2021 r. ce rpoBeAe cbBMecrHo 3aceAaHlre ua yC u KC ua HAIIOC_PE. IIo
BpeMe Ha 3aceAaHueto 6sxa flpuerv rpLIMa HoBr{ qJreHoBe Ha Acoquaqn flTa vr 6eure ssero
peIIreHI'Ie la 6l,ae cBI4KaHo XIX o6uo cr6pauue na HAIIOC-PE ua 16.06.2021 r. B rp.
llpaneq.

Ha saceAaHl,Iero 6xxa nplre:rr Or.{er"br sa AefiHocrra Ha YC ua HATIOC-PB upe:
2020 r., foAuruuusr QunaucoB orrrer 3a r,r3rrbJrHeHr,re Ha 6roANera Ha HAIIOC-pE :a 2020 r.
n flpoerro6rc4Nerrr ua HAIIOC-PB ga 2021 r. O6csgeuu 6sxa u npeAnoxeHra ua O6uoro
ct6pauue .ua u:6epe cbcraBplTe Ha [oMorqHr,rre opraHr.r Ha cr6pinuero - MauAarHara
KoMucr.rq u Cexperapuar.

B rp. Ea-['{ux ce npoBere u perrloHanHa cpeqa Ha npeAce.{areJrr{Te ua o6rqnucxrE
cr,Berl4 or Ceeepou3TorreH perl{oH 3a nnaHr.rpaue. Yqac'rHr.rq}rre B lrrcKycr{ xta olcrguxa
refiuocrra ua HAIIOC-PB s [ocoKa r.r3Ar.rraHe Ha ponf,Ta r.r Mqcroro Ha o6quscKrrre cr,Berr.r
Iz rexHI'ITe [peAceIareJII4 B MecrHoro caMoynpaBneur.re y Hac. [e6arrapanu 6sxa cbruo
np[opI'ITerI'ITe Ha Acoqzaquf,Ta, npeAJloxeHlrr 3a rrpeAcrorrqr.r 3aKoHoAarenHrz yrHLt\LtarvrBt4,
KaKTo I'I aKTyanHure upo6leMll Ha o6quucrzre cbBerr4 or Cenepou3ToqeH pafion :a
uraHr4paHe.

B 6pofi 32 or to',w 202r r. na I4n0opMarlr{oHeu 6roreruu ,,flpe4ce4arer,., Kofiro
HAIIOC-PE usAasa e rloMecreHo LrHTepBro c [pe.qceAareJrrr ua O6rquHcKr.r cbBer-Eereue. B
I{HTepB}oro A-p Bracrpa flanroscKa pa3Ka3a :a o6ruuua Eeleae, npoeKTr,rre rro Kor.rro
O6ruzuara pa6orz, cbBMecrHata pa6ora c o6quucr<ara ailMuHr4crpa\us, rpuopr{Terrare Ha
o6ruuucxtzs cbBer u Ap. B ararusra A-p flasroscra [pr.r3oBaBa 3a [ocraB.f,He Ha
IIoJII'{TI'IqecKIrre npucrpacrl{, Ha 3aAeH rrJIaH. O6uluncxu.rr cbBer cneABa Aa e n14ue Ha
MecrHara BJIacr u 3aeAHo c O6utuucra a1Mtrnt4crpapfl, la pa6orr4 Karo eAr.{H
cr.rHxpoHr,r3r.rpaH MeXaHr.r3bM B lrHTepec Ha xopara u pa3Buruero Ha o6uluuara.

[-p Eucrpa flasroncKa - npeAce.qaren Ha O6urascKr{ cbBer-Eerene, 3aeAHo c Muren
flynee - KMer ua o6uluna Beleue, B3exa yqacrr,re B roAr,rrnuara cpeqa Ha MecTHr{Te BJracrrr,
XXXN o6uto ct6pauue Ha Hauuonaruoro cApyxeHr,re Ha o6ruuuure a peuy6nurca
Eurapux' Cr6uruero ce rpoBeAe ua 19 w20.09,2021 r. s An6eua. [-p llannoBcKa B3e
yrracrfie u B cbBMecrHo 3aceAaHLIe Ha yC u KC Ha HaUzoualua acopaprfl Ha
rpeflceAare.Illrre Ha o6rquucxu cbBerl.{ n Peny6nraxa Erlrapus ua 19.09.2021 r.

Ha 2 u 3 4exertnpu ce npoBeAe ceMr.rHap e rp. Ap6aHag4 opraHa3r,rpaH or HAIIOC-
PE. Bse Sopyua B3exa yqacrne 6rzso 80 upelcraBr.rreJrf, ua O6qun.n, .uu"r, or rrrJrara
crpaHa' Y'racrue B3e I,I A-p Bucrpa flan.rroscKa - npeAceAareJr Ha O6uluncru crner-Eereue
xaro 6erue [purpyxeHa ot Mapruna BarnuoBa - TexHurrecxr.r ceKperap ua O6lluucxu
crget-Eereue. flo BpeMe na crluruero 6sxa Ar,rcKyrupaHr.r Bbrrpocpr, cBbp3aHr{ c pa3Mepa Ha
MecrHI4Te raHbIII'I I{ TaKcI{, KaKTo r{ pa3rropeAurenHl{ cAeJrKI{ c o6uluscxa co6creeuocr.
Jlex:rop Ha eAHa or ocHoBHLITe reMr4 ,,flonyru3rv ulutu nparMarr.r3bM B perx eHv$Ta Ha
o6uusclczre cbBerI,I npu onpeAeJl{He Ha pa3MepuTe Ha MecrHr4Te AaHbur4 yt raKcu za 2021
r." 6e AorI. A-p fuuxa tlan4apona, 6unru rr3rrbJrHr4TerreH rvpeKTop Ha HCopB

flpe4ce4arersr Ha o6quncr, crner-EereHe pr cbBerHr4rlr4Te yr{acrBar aKTr.(BHo B
pa3nl,rrrHl4 qecTBaHrI{ Ha lrpa3Hr,rql{ r{ no3ApaBHTeJrHrA Alpecv,



flpegnug e[LIAeMI4rrHara o6crasoBKa 3aceAarnflTa Ha O6uprncKa cbBer-Beleue ce

rlpoBex.qar Karo 3aKpl,rrlz. IIo cbrrlara npuqr.rHa O6uuncxufl cbBer ce Bb3Abpxa or
opraHl,I3l{paHero Ha pa3rrqHr.{ r,rHr.rurrarr.rBr.I Karo qecrBaHero ua MexlyHapoAHr.rfl AeH Ha

Bb3pacrHr4Te xopa.

CtsN.{ecruata paiora MexAy O6ruuncnu crner-Belene lr O6uuna Belene
npoAbnxaBa B AIx ua pas6rzpareJrcrBo r4 Alriuor.

C oueA Ha ropell3JloxeHoro, npeAJraraM O6rquucxn cbBer - Eereue .{a BeMe
cneAHoTo

PEIIIEHLIE:

Ha ocnosaHl,Ie rrJI. 27, ax 6 or 3axona 3a MecrHoro cnMoynpaBneHrre a MecrHara
aAMr.rHr{crpa\uflLr ul. 16,M. l,r. lTorllpanzluuxa3aopraHu3a\uflTauAeftuosmaua
O6quncxu cbBer - Be.nene, HeroBlrre KoMr4cr{r{ r4 n:ar{MoAeftcrauero rray c o6qr{HcKara
aAMzHHcrpa\Ltfl, [peAnaraM O6uuucxra cbBer - Bereue Aa npl,IeMe orqera sa 4eftuocrra ua
O6utuncrrz cbBer - Eerese LI HeroBare KoMrrcrrrr 3a [ep]roAa Meceq fl:ayapil202l r. - Meceq

AeKeMBplr 2021r.

Ipuroxeuns:

1 . Cuucttt Ha pe[reHl{ flTa Ha O6rqraucru cbBer * Eerene 3a nepr{oAa Meceq xuyapu 2021
r. - Meceu AeKeMBpu 2021 r.

2. Orqer 3a LI3pa3xoABaHI4Te cpeAcrBa or 6rcANera na O6quHcKH cbBer - BereHe sa

A-P EI4CTPA TIABJIOBCKA
Ilpedcedamen ua O1ryuHcKu cueem-Eeneue

/.rP\')
Sf*rrartlmn)|l*rraceman\$

L1$ffi4

repr4oAa Meceq flHyapw2021 r. - Meceu



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. Януари 2021 г. – м. Декември 2021 г. 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1/28.01.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
/Решения 1-14/ 

Решение Относно 
1 Провеждане   на закрито  заседание  на  Общински  съвет-Белене  на 

28.01.2021 г. от 14:00 часа 
Изпълнено 

2 План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

Приет и в действие 
3 Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община 

Белене, държавно–делегирана дейност 
Изпълнено 

4 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по 
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ 
Изпълнено 

5 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 
проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица     с     увреждания-Компонент     4“,     Административен     договор 
№BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, подписан между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене. 
Изпълнено 

6 Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата 
обект на месечно подпомагане в Община Белене през 2021 г. 
Изпълнено 

7 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 
Изпълнено 

8 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 
Изпълнено 

9 Вземане  на  решение  за  отмяна  на  Решение  №130  от  29.12.2020  г.  на 
Общински съвет – Белене. 

Изпълнено 1

mailto:%20obs.belene@gmail.com
https://www.belene.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/


 
10 Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на УПИ ІІ, стр. кв.158, гр.Белене и изменение 
на Подробен устройствен план – План за регулация на общински и 
държавни имоти в обхвата на археологическа недвижима културна 
ценност „Антична крепост Димум“ на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от 
ЗМСМА. 

  Приключено 
11 Приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 Една част от Годишната програма е изпълнена, а останалата е в процес на 
изпълнение. 

12 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), 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) 

 Изпълнено 
13 Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на 

Околна среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от 
Закона за опазване на околната среда и чл. 52 и ал. 6 от Закона за 
управление на отпадъците. 

 Изпълнено. Приет отчет и изпратен в РИОСВ-Плевен. 
14 Относно  участие на  представителя  на Община  Белене  в редовно 

заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 
 Изпълнено 

 
У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2/26.02.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 15-27/ 
 

Решение Относно 
15 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

26.02.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
16 Постъпило инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. 

 В процес на изпълнение – Изменено с Реш. 101/07.02.2021 г. 

2



17 Постъпила Докладна записка с искане за издаване на запис на заповед 
от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция. 

 Изпълнено 

18 Участие на Община Белене като съучредител на Сдружение с 
нестопанска цел с наименование: „Регионален Център по знание за 
зелен растеж и зелен преход на икономиката на урбанизираните 
територии на общините Белене, Левски и Никопол“ 

 Няма движение 
19 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение пред Фонд 

„Социална закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 

 В процес на изпълнение 
20 Приемане на бюджета на Община Белене за 2021 г 

 Бюджета е приет и изпълнен 
21 Основни месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство 

с. Деков. 

 Изпълнено 

22 Кандидатстване с проект: „Изграждане на канализация и 
рехабилитация на водопровод по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. 
„Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Александър 
Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене“ пред ПУДООС. 

 Кандидатствано 
23 Промяна предназначението на общински имот в с.Татари от имот „За 

училище”, представляващ упи VІІІ, кв.35 по плана на селото в упи „За 
Дом за стари хора”. 

 Няма движение. Не е променено предназначението. 
24 Приемане решение за упълномощаване Кмета на Община Белене да 

предприеме действия по безвъзмездното прехвърляне на имот в 
гр.Белене в собственост на Община Белене по реда на чл.54 от ЗДС – 
Обект: бивша ЖП Гара Белене. 

 В процес на изпълнение – чака се ДП НКЖИ 
25 Приемане на решение за продажба на движими вещи – МПС и 

недвижима вещ - Агрегат след провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС. 

 Изпълнено 
26 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 

МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр. Белене. 

 Изпълнено 
27 Промяна в структурата на Общинска администрация – Белене. 

 Изпълнено 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3/14.04.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 28-39/ 
 

Решение Относно 
28 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2020 
г. на читалищата в населените места на община Белене. 

 Доклада е приет 
29 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

 Изпълнено 
30 Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците на територията на Община Белене 
 Изпълнено 

31 Издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, 
обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9ОР001- 6.002-0054 
от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 Изпълнено 
32 Възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа+, 

предоставяна по проект BG05M9ОР001-6.002-0054 от 09.03.2021 година 
за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 Изпълнено 
33 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 
„Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ 
– град Белене“ 
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 Отменено с решение №49/01.06.2021 г. 
34 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 
за Данък добавена стойност по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-
0049-C01 от 08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект № BG06RDNP001-
7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ – град Белене“ 

 Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
35 Съгласие за разрешаване за изработване на Изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация на терена северно от УПИ I, стр. 
кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по плана на гр. Белене. 

  Приключено 
36 Приемане и прилагане на мерки за намаляване на икономическите 

щети върху бизнеса в условията на въведени противоепидемични 
мерки. 

 Изпълнено 
37 Определяне на предназначението и Разпределение на общинските 

жилища по групи за 2021 година. 

 Изпълнено. Изм. и доп. с Реш. №63/20.07.2021 г., Реш. № 74/20.08.2021 г. 
38 Приемане на решение за продажба на земя в регулация – частна 

общинска собственост в с. Деков, 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 на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Изпълнено 
39 Относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение 

на приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 
2020 г. 

 Изпълнено 
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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 

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“. 

 Изпълнено 
41 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за „управител“ на 

МЦ „БелМедик“ ЕООД, гр. Белене от Общински съвет-Белене. 
 Изпълнено 

42 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие за 2020 г. 

 Докладът е приет 
43 Приемане на Наредба за управление на горските територии – 

собственост на Община Белене. 
 Изпълнено. Наредбата е приета и е в действие. 

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. 

  Приключено 
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. 

 Изпълнено 
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. 

 Изпълнено 
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. 

 Изпълнено 6



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). 

Информацията е приета 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5/01.06.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 

/Решения 49-50/ 

Решение Относно 
49 Отмяна на решение №33/14.04.2021 г. на Общински съвет-Белене за 

издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001- 7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект № 
BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище 
в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“  

Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
50 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП №BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на 
многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“  
Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6/20.07.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 51- 65/ 
 

Решение Относно 
51 Одобряване на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен 

план/ за 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 на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 

  Приключено 
52 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и 

средствата от ЕС към 31.12.2020г.  
 
 

 Отчета е приет 
53 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 

дружество „МБАЛ Белене” ЕООД. 
 Изпълнено 

54 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 
дружество МЦ „Бел Медик” ЕООД. 

 Изпълнено 

55 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 
дружество „Здраве” ЕООД. 

 Изпълнено 
56 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Административен 
договор BG05М9OP001-6.002-0054-C001, по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, подписан между 
Министерство на труда и социалната политика и Община Белене. 

 Изпълнено 
57 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

Договор № МЗ-3-04-09-6387#9 от дата 07.06.2021 г. за осигуряване на 
заетост по Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001- C0005 „Нова 
възможност за младежка заетост финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка 
заетост подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 

 Проекта е приключил и средствата са възстановени 

58 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 
проект „Не изхвърляйкомпостирай“ финансиран от ОПОС 2014-2020 г. 
съгласно ДБФП № Д-34-111-12.08.2020 
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 Предстои искане за междинно плащане, проекта е към края на своето 
изпълнение 

59 Кандидатстване на Община белене с проектно предложение по 
Процедура за подбор №BG06RDNP001-19.319 „МИГ Белене-Никопол“, 
мярка 7.5. – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. 
– 2020 г. 

 Проектното предложение е подадено, преминало е ОАСД и ТФО, одобрен 
от МИГ Белене-Никопол, предстои одобрение от ДФЗ 
 
 

60 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за 
енергийна ефективност в сградата на община Белене за постигане на 
енергийни характеристики клас „А+“ и трансформацията и в „сграда 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. 

 Подадено проектно предложение, преминало ОАСД, тече ТФО 
61 Разрешение за изработване 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 
идентиф. 03366.605.7 (Стопански двор), м. „Горна могила“, по плана на 
гр. Белене. 

 Приключено 
 62 Приемане на решение за продажба на земя – частна общинска 
собственост в с. Петокладенци, община Белене, на собственика на 
законно построени върху нея сгради 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 на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Изпълнено 
63 Изменение и допълнение на Решение №37/14.04.2021 г. 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. 

 Изпълнено 
64 Участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание 

на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен“. 
 Изпълнено 

65 Заявление с Вх. №144/27.05.2021г. до Общински съвет-Белене, чрез 
постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, образование, 
култура, младежки дейности и спорт“ за отпускане на финансова 
помощ от гласуваните средства в бюджета на Община Белене за 2021г. 
за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури. 

 Изпълнено 
9



 
 
 

 

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 
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 

 Подадено проектно предложение, в процес на оценяване 
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 Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2020.   
 
 

 Не е подадено проектното предложение 
68 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и 

сметките за средства от европейския съюз към 30.06.2021г. 
 Отчетът е приет за сведение 

69 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 
Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 

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

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

71 Включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски“ – 
гр. Белене, община Белене, област Плевен, за учебната 2021/2022 
година. 

 Изпълнено 
72 Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене 

за учебната 2021/2022 г. 

 Изпълнено 
73 Формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. 

Белене за учебната 2021/2022 година 
 Изпълнено 10



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. 

 Изпълнено 
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. 

 Изпълнено 
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. 

 Приключено 
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. 

 Изпълнено 

 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8/05.10.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 78- 87/ 
 

Решение Относно 
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. 

 Удължен срок за погасяване на дълга към ФЛАГ във връзка с удължаване 
срока за изпълнение на дейностите по проекта – Община Белене е 
приключила изпълнение на дейностите си, за Партньор 2 остават 2 
дейности 

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.  
 
 

 Срокът е удължен до 25.04.2022г 
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80 Актуализация на поименният списък за капиталовите разходи на 
Община Белене за 2021 г 

 Поименния списък е актуализиран с нови обекти и промяна на стойността 
в старите и приет от ОбС - Белене 

81 Актуализация на бюджета на Община Белене за 2021 г 
 Бюджета е актуализиран и приет от ОбС Белене 

82 Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов 
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 
2020г. 

 Докладът е приет 

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. 

 Изпълнено 

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.  

 Изпълнено 
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. 

 В процес на изпълнение. Чака се заплащане на сумата от ЧЕЗ 
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. 

 Приключено 
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 

 Подадено проектно предложение, преминало ОАСД, тече ТФО 

 

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/ 
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Решение Относно 

88 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 02.11.2021 г. 
от 14:00 часа. 

 Изпълнено 
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“ 
 
 

 Изпълнено 
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) 

 Изпълнено 
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. 

 Изпълнено 
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. 

 Приключено 
93 Поставяне на барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо 

Ботев 1892“ в дясно от централния вход на сградата. 
 Процедурата се изпълнява. Издадена е виза за проектиране от гл. 

архитект на Община Белене. Изготвен е проект част Архитектура и 
Конструктивна. Всички документи са подадени в МК за одобрение от 
Министъра на културата.  
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/07.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 94- 102/ 
 

Решение Относно 
94 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

07.12.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
95 Приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, 

чистотата, строителството и околната среда на територията на община 
Белене. 
  Изпълнено. Наредбата е приета и е в действие. 

96 Годишни план – програми за развитието на читалищната дейност 2022 
г. 

 Приет е годишния план и е изпълнен от Читалищата на територията на 
общината 

97 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за управител на 
Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 

 Изпълнено 
98 Приемане на решение за продажба на земя - частна общинска 

собственост в с.Петокладенци, община Белене, на собственика на 
законно построени върху нея сгради 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. 

 В процес на изпълнение – чака се внасяне на сумата от купувача 
99 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. 

 В процес на изпълнение – чака се внасяне на сумата от купувача 
100 Продажба на общински постройки: Търговски обект - ЛЯТНА 

ГРАДИНА с и СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ в с. Петокладенци, община 
Белене, УПИ II-369, стр. кв. 63 по плана на селото на юридическото 
лице без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на чл. 66 от 
Закона за собствеността (ЗС) 

 Изпълнено 
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101 Изменение на Решение №16 от Протокол № 2/26.02.2021 г. за съгласие 
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на имоти: УПИ I, II и III в кв. 151, УПИ I в кв. `152, УПИ I 
в кв. 150, УПИ I и II в кв. 148, УПИ I в кв. 149, УПИ I и II в кв. 145, 
УПИ I в кв.146, УПИ I и II в кв. 143, УПИ I в кв. 136, УПИ I в кв.`135, 
УПИ I в кв. 142, УПИ I в кв. 141 по плана на жк „Димум“ гр.Белене 

 В процес на изпълнение 
102 Кандидатстване на Община Белене по Програма LIFE, покана „LIFE-

2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and 
strategies in municipalities and regions / Техническа подкрепа за планове 
и стратегии за преход към чиста енергия в общините и регионите“ 

 Проекта не е подаден, поради липса на втори партньор от ЕС, чака се 
втора покана по Програмата за да се кандидатства. 

 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11/29.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 103 - 113/ 
 

Решение Относно 
103 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

29.12.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
104 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене за 2022г. 
  Изпълнено. Наредбата е в действие. 

105 1) Отчет за изпълнение 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 съорежния 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 2021г., приета с Решение 
№118/29.12.2021г 
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 съорежния 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 2022г. 
  Отчета за изпъление на План сметка 2021 г. е приет за сведение. 
План сметка 2022 г. е в процес на изпълнение. 
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106 Актуализация №2 на поименният списък за капиталовите разходи на 
Община Белене за 2021г. 

 Списъка за капиталови разходи е актуализиран с нови обекти и промяна в 
стойността на старите обекти и е приета от ОбС Белене 

107 Актуализация на бюджета на община Белене за 2021 г. 
 Актуализирания бюджет е приет от ОбС Белене и е изпълнен 

108 Заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №МЗ-3-
04-09-6851#6 от дата 30.09.2021г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGO5M90PO01-1.2014.001- C0005 „Нова възможност за младежка 
заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, 
подписан между Агенцията по зетостта и Община Белене. 

 Проекта се изпълнява, заемообразно са взети средствата и ще бъдат 
възстановени след получаване на последното искане за плащане от УО 

109 Избор на управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД – гр. Белене 
 Изпълнено 

110 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2021 г. 

 Отчетът е приет 
111 Допусната явна фактическа грешка в проекта за Изменение на ПУП-

ПРЗ и УПИ II в стр. кв. 158 и стр. кв. 15 в гр. Белене и ПУП-ПР на 
общински и държавни имоти в обхвата на Археологическа недвижима 
културна ценност „Антична крепост Димум“ 

  Приключено 
112 Съгласие за разрешаване за изработване на проект за Изменение 

Общия устройствен план на гр. Белене и на Подробен устройствен план 
– План за регулация и застрояване УПИ I, стр. кв. 153 по плана на гр. 
Белене с отреждане „За крайдунавски парк“. 

 В процес на изпълнение 
113 Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване на част от ПИ с идент. 56085.180.295 в землището 
на с. Петокладенци, Община Белене.  

 Приключено 
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OTT{ET

HA HAnPABEHI4TE PA3XOA14

HA OE!{14HCK14 CbBET HA EEnEHE

or 01 .01.2021r.- 31 .12.2021r.

Ng 5 B14A PA3XOA NflAH

Onrer

OL.OL.2OZ1r.-

3L.L2.2O2lr.

1 01 01

Busxarpax4eH[R Ha npeAceAceAaren uoubBer u
o6ulrncxr cbBerHrLlu 90100 90003

2 0500 3a4unxuren H il ocr rypilren H t4 BHocKt4 or pa6oro4aren L77t0 17393

3 1015 Marepnanu 500 350

4 1020

Paaxogr 3a BbHuJHt4 ycnyr[(B T.t{

ren. pa3roBopil, noAApbxKa Kon 14 pHa MauJ I Ha,raKca yq -

e e o6yvexue,o6RaneH[e B Abpx.Becrxux) 10900 10923

5 1 051 KouaxAupoBxt4 B crpaHara 300 777

6 1 098
Ep.pag-ail aexnacr$uqrpaHr B Ap.naparpacpr(a r.v
npeAcraBhrenxr xaQe u eo4a) 100 100

7 4214 O6esu.lereHun 14 noMoll.ln no Peu:enre xa o6ltl.creer 0 0

8 4600
PasxoAr4 3a qneHcKvt BHoc HAnoC-Pb
o6ul.cteerxrqu 390 390

o6lrIO: 120000 119336

I'n. Cqemoeodumen:
Man Tepsueea

aY%1(rYt'9




